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1 JOHDANTO 
 
 
ElkaD-projekti oli Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Suomen Elinkeinoelämän Keskus-

arkiston ensimmäinen varsinainen yhteishanke, jonka ensisjiaisina tarkoituksina oli toi-

saalta kehittää ammattikorkeakoulun sähköisen arkistoinnin ja digitoinnin osaamista 

osana alueellisen arkisto-kirjasto yhteenliittymän osaamispääomaa sekä toisaalta pelas-

taa Elkan magneettinauhoilla olevat tallenteet. Projekti oli ensimmäinen  ammattikor-

keakoulun jollekin erityisalueelle suuntaava sähköisen arkistoinnin pilottiprojekti. Se 

tukeutui ESR- ja EAKR-rahoituksella vuosina 2001–2004 toteutettuihin Digitalisointila-

boratorio –projekteihin, jotka aloittivat sähköisen arkistotoiminnan kehittämisen. Elkad-

hankkeen kanssa rinnakkain, tosin hieman myöhemmin aloitettiin toinen erityisalueelle 

suunnattu sähköisen arkistoinnin projekti: kuntaympäristön Kunda-hanke. 

 

ElkaD-projektin tavoitteena oli arvioida sähköisen arkistoinnin ja sähköisen arkistoinnin 

koulutuksen sisältöjä ja muotoa sekä samalla luoda menetelmiä ja toimintatapoja av-

aineiston, kuten uhanalaisten ääni- ja videonauhojen, filmien ja monimedia-aineistojen 

digitointiin. Lisäksi tarkoituksena oli kehittää menetelmät sähköisen aineiston arkistoin-

tiin ja hakuun sekä määrittely metatiedon syöttöä ja hallintaa varten. Projektin tulokset 

ovat julkisia ja niiden on tarkoitus olla myös muiden kansallisen kulttuuriperinnön säi-

lyttämiseen keskittyneiden hankkeiden tukena. 

 

ElkaD-projekti on yksi osa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on luoda ESR- ja muun ra-

hoituksen avulla Mikkelin ammattikorkeakoulusta sähköisen arkistoinnin luotettava 

toimija.  Yhdessä muiden Mikkelissä toimivien arkisto- ja kirjastoalanyksiköiden näin 

tuettaisiin Suomen toiseksi merkittävimmän arkistokeskittymän asemaa uudessa sähköi-

sessä ympäristössä. 

 

Tässä loppuraportissa raportoidaan päättyneen projektin määrällisiä ja laadullisia tulok-

sia määriteltyjen tavoitteiden pohjalta. Saavutetut tulokset käydään läpi aihealueittain, 

jolloin projektin monitahoisesta ja eri suuntiin vaikuttavista tuloksista saanee selkeim-

män kuvan. 
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Tulokset toimivat pohjana myös jatkotoimenpiteiden määrittelyssä, jotka ovat osaltaan 

alkaneet projektin ollessa vielä käynnissä. ElkaD-projektin tulokset tarjoavat omalta osal-

taan luotettavaa pohjatietoa sähköisen arkistoinnin ja kansallisen kulttuuriperinnön säi-

lyttämisen menetelmistä sekä erinomaiset mahdollisuudet sähköisen arkistotoiminnan 

jatkokehittämiselle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. 

 

1.1 Taustaa 
 
Tässä loppuraportissa on tarkoitus tuoda esiin projektin tavoitteita ja niiden toteutumis-

ta projektin kuluessa. ElkaD on kuitenkin pilottiprojektina määrittynyt voimakkaasti ai-

empien projektien, kokemusten ja selvitysten pohjalta, joita on syytä tarkastella hieman 

tarkemmin. 

 

Vuosina 2000–2001 toteutettiin Mikkelin ammattikorkeakoulussa Digitaalinen arkisto-

keskus Mikkelissä -projektin toimesta samanniminen esiselvitys, jonka selvitystyöhön 

osallistuivat Mikkelin keskeiset arkistotoimijat, eli Mikkelin maakunta-arkisto, Suomen 

Elinkeinoelämän Keskusarkisto Elka, Helsingin yliopiston kirjaston mikrokuvaus- ja 

konservointilaitos, Taidekorkeakoulujen keskusarkisto sekä Etelä-Savon sairaanhoitopii-

ri. Hankkeen puitteissa määriteltiin panostuksen kohteeksi digitaalisen tiedon hallinta ja 

arkistointi, joka pohjautui alueen vahvaan arkistolliseen osaamiskeskittymään. Hank-

keessa suositeltiin pilottihankkeiden perustamista (mm. Elkan digitalisten palveluiden 

kehittäminen) ja määriteltiin pilottihankkeiden edellytykset. 

 

Samaan aikaan toteutettiin myös Digitaalisen arkistoinnin henkilöstökoulutus, jonka to-

teutti silloinen Mikkelin ammattikorkeakoulun täydennyskoulutus- ja palvelukeskus 

työvoimapoliittisena koulutuksena. 

 

Esiselvityksen jälkeen toteutettiin kahtena erillisenä projektina Digitalisointilaboratorio-

hanke vuosina 2001 – 2004 Itä-Suomen lääninhallituksen myöntämän ESR:n ja EAKR:n 

rahoituksen turvin. Tämä infrastruktuuri ja asiantuntijavalmiudet olivat osaltaan edelly-

tyksenä ElkaD-hankkeen toteutumiselle. Digitalisointilaboratorio-hankkeessa rakennet-

tiin kokonaisuus, jonka päätehtävänä oli toimia digitalisointiin ja digitaaliseen arkistoin-

tiin sekä digitaalisiin medioihin liittyvän tutkimuksen ja tuotekehityksen fyysisenä ym-
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päristönä sekä alkuvaiheen digitaalisena arkistona. Projekteissa toteutettiin tarvittavien 

asiantuntijoiden rekrytointi, sekä teknisen ympäristön kehittäminen ja rakennus. 

 

Edellä mainitut esiselvitys ja hankkeet toimivat pohjana ElkaD-hankkeen tavoitteiden 

määrittämiselle ja samalla nämä toivat myös projektin kumppanitahot yhteisen suunni-

telman alle. Jo tuolloin tiedettiin hankkeen haasteellisuus niin rahoituksellisesti kuin or-

ganisatorisestikin (rahoituksen löytäminen, kaupallisten ja muiden toimijoiden sitoutta-

minen toiminnan kehittämiseen, mahdolliset lainsäädännölliset ongelmat jne.). 

 

Kaupallisien digitointiin liittyvien palvelujen tarvitsijoita katsottiin kuitenkin olevan yhä 

kasvava joukko. Etenkin pitkäaikaistallennuspalveluita tarvitsevien joukon arveltiin 

kasvavan tulevaisuudessa, koska asiaan ei selvityksen tekohetkellä ollut lainkaan varau-

duttu sen enempää yritys- kuin arkistopuolellakaan. Alusta alkaen oli myös selvä, ettei 

tarkoitus ollut kilpailla Kansallisarkiston ja -kirjaston kehitteillä olevien palveluiden 

kanssa. Tarkoituksena oli tarjota täydentäviä palveluita, joita kyseiset instituutiot eivät 

kyenneet tarjoamaan ja joille kuitenkin tietoyhteiskunnassa oli yhä kasvava kysyntä. 

 

Tuolloin tuotettavien sähköisten arkistopalveluiden tavoitteiksi määriteltiin sähköisten 

arkistopalveluiden tuottaminen/tarjoaminen, digitaalinen pitkäaikaistallentaminen, di-

gitointipalvelut yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, tutkimus, koulutus, tiedotta-

minen ja lisäarvon tuottaminen digitaaliselle tiedolle. Tavoitteille määriteltiin myös kol-

me eri toteutusmallia, joihin nykyinen malli löyhästi pohjautuu. 

 

1.2 Rahoitus ja työllistäminen 

 
ElkaD:n rahoitus koostui projektirahoituksesta, jota on myönnetty kaikkiaan viideltä eri 

taholta. Rahoitusta on ollut käytettävissä projektiaikana (1.1.2004- 30.4.2006) yhteensä 

545 585€, josta suurimman osan (245 293€) on myöntänyt Euroopan sosiaalirahasto ESR. 

Lisäksi Itä-Suomen lääninhallitus on myöntänyt Opetusministeriön varoista kansallista 

rahaa 174 366€ ja nk. kuntarahaa ovat myöntäneet Mikkelin kaupunki (43 647€) ja Mik-

kelin ammattikorkeakoulu (27 279€). Yksityissektorin rahoitusta on saatu Suomen Elin-

keinoelämän Keskusarkisto Elkalta 55 000€. 
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Projekti on työllistänyt koko toiminta-aikansa päätoimisesti keskimäärin 3.8 henkilöä ja 

osa-aikaisesti 15 Mikkelin ammattikorkeakoulun henkilökuntaan kuuluvaa, joiden yh-

teenlaskettu työaika olisi kattanut 2.11 kokopäiväisen työntekijän työpanoksen. Näiden 

lisäksi projektissa on työskennellyt tuntityösopimuksella 6 henkilöä, joiden yhteenlasket-

tu työaika on ollut noin 5220 tuntia. 

 

Projektin keskeisestä henkilökunnasta seitsemän on projektin aikana työllistynyt projek-

tin ulkopuolelle saman alan tehtäviin ja seitsemän työsuhde jatkuu Mikkelin ammatti-

korkeakoulun palveluksessa. 

 

1.3 Projektin tavoitteet, tulokset ja arviointi 
 
ElkaD-projektin tavoitteita, odotettuja tuloksia ja vaikutuksia kuvataan projektin rahoi-

tushakemuksessa ja projektisuunnitelmassa. Projekti on kuvattu seuraavasti hankeha-

kemuksen Hankekuvaus-tiivistelmässä: 

 

”Hankkeen tavoitteina on arvioida digitaalisen arkiston ja digitoinnin koulutus-
jakson sisältöä ja muotoa. Sen mukana luodaan menetelmät ja toimintatavat AV-
aineistojen, kuten uhanalaisten ääni- ja videonauhojen, filmien ja monimedia-
aineiston digitointiin sekä näin aikaansaadun digitaalisen arkistomateriaalin tal-
lentamiseen. Alkujaan digitaalinen aineisto varustetaan metatiedolla ja tarvittaes-
sa konvertoidaan. Aineisto tallennetaan haun mahdollistavine metatietoineen 
Mikkelin Ammattikorkeakoulun IMT hankekokonaisuuteen kuuluvan digita-
lisointilaboratorion digitaaliseen arkistoon, josta se on tutkijoiden ja muiden 
kiinnostuneiden saatavissa Elkan internetsivujen kautta. Digitaalisen materiaalin 
arkistointia ja hakua varten hankkeessa kehitetään määrittely ja menetelmiä me-
tatiedon syöttöä ja hallintaa varten. Hankkeessa testataan Suomessa ensimmäise-
nä maailmassa kansalliseksi standardiksi (SFS) määritellyn Dublin Core-
metatiedon soveltuvuutta AV-aineiston tallennukseen ja tarvittaessa ehdotetaan 
siihen tarvittavia lisäyksiä. Hankkeessa luodut menetelmät ovat käytettävissä 
muunkin kulttuuriperinnön digitoinnissa ja ne pyritään rakentamaan niin edulli-
siksi, että tämä toiminta on mahdollista merkittävän laajasti. Koulutusvaikutus-
ten ohella hankkeen avulla luodaan perusta Mikkelissä toimivalle AV-aineistojen 
digitointiyksikölle ja vaikutetaan merkittävästi Mamk:n digitaalisen arkistoyksi-
kön käyntiinlähtöön. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää digitaalisiin arkis-
toihin, digitointiin ja digitaalisen tiedon hallintaan liittyvää tutkimustoimintaa 
Mikkelin ammattikorkeakoulussa. ” 

 

Projektisuunnitelmassa ja hakemusdokumenteissa määritellyt tavoitteet, tulokset ja vai-

kutukset on tässä purettu osatavoitteiksi arviointia varten. Alkuperäisen suunnitelman 

mukaan osa suunnitelluista menetelmistä oli tarkoitus toteuttaa ostopalveluina, mutta 
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tarkoitukseen sopivien palvelujen puuttuessa ne päätettiin kehittää itse, mikä vaati pro-

jektilta huomattavia panoksia tutkimuspuolella. 

 

Projektin vaikutukset ovat pääosin pitkän aikavälin vaikutuksia, mikä tekee perusteelli-

semman arvioinnin mahdolliseksi vasta projektin päätyttyä. Tästä huolimatta projektin 

osatavoitteille on oheisessa taulukossa määritelty alustavia arviointikriteerejä ja mittarei-

ta, joiden avulla osatavoitteita on pyritty arvioimaan mahdollisimman objektiivisesti. 

Tällä tavoin on alustavasti pystytty suhteuttamaan syntyneitä tuloksia suunnitelmissa 

esitettyihin tavoitteisiin. 

 

Sähköisen arkistoinnin menetelmät: 

Kuvaus Projektissa luodaan menetelmät av-aineiston digitointiin, säilytyk-
seen ja jakeluun, sekä alkujaan digitaalisen aineiston konvertointiin 
ja tallentamiseen; arkistoinnissa ja pitkäaikaissäilytyksessä tarvitta-
van metatiedon määrittäminen; metatiedon syöttö ja hallinta sekä 
hakumenetelmät; sisällönkuvailu. 

Arviointikriteerit Luodut menetelmät ja määrittelyt. 

Mittarit Laadullinen arviointi onnistuu vasta projektin jälkeen käytännön 
kokemusten pohjalta. Tässä vaiheessa on pystytty arvioimaan ai-
noastaan menetelmien ja määrittelyiden valmistumista ja valmiste-
luprosessin onnistumista. 

Menetelmät Valmisteluprosessin ja itse menetelmien ja määrittelyjen aukikir-
joittaminen. 

Sähköisen arkistoinnin koulutus: 

Kuvaus Arkistotoimintoihin liittyvästä koulutuksesta tehdään osa ammat-
tikorkeakoulun opetusta digitaalisen arkistopalvelukeskuksen 
avulla luotujen menetelmien ja oppimateriaalien avulla. Näiden 
avulla voidaan kehittää Mikkelissä toteutettavaksi myös muuta ar-
kistoalaan liittyvää koulutusta. 

Arviointikriteerit Sähköinen asiointi ja arkistointi osana ammattikorkeakoulun ope-
tusta; projektissa luotuihin menetelmiin pohjautuva koulutusmate-
riaali; muu järjestetty arkistoalan koulutus. 
jatkuu… 

Mittarit Toteutunut koulutus, tutkinnot ja opetusmateriaalit. 

Menetelmät Projektin aikana tuotettu opetusmateriaali; järjestetty koulutus ja 
sen laadullinen arviointi mm. Koulutustyytyväisyys kysely -
lomakkeiden avulla; Mikkelin ammattikorkeakoulun koulutusoh-
jelmaan tehdyt muutokset. 
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Projektin kontaktit ja tiedottaminen 

Kuvaus Projektin tiedottaminen (julkaisut, verkkojulkaisut, projektin lop-
puraportti), seminaariosallistumiset, sekä projektin saama julki-
suus. 

Arviointikriteerit Julkaistu materiaali ja dokumentit projektiin liittyen; esiintyminen 
kotimaisissa ja kansainvälisissä seminaareissa. 

Mittarit Näkyvyys arkistoalan julkaisuissa ja eri seminaareissa. 

Menetelmät Eri julkaisuissa esiintyneiden dokumenttien sekä seminaari- ja kon-
ferenssiraporttien läpikäyminen. 

Tehokkaiden digitointi- ja sähköisen arkistoinnin palveluiden tuottaminen Mik-
kelin ammattikorkeakoulussa ja Elkassa 

Kuvaus Projektin pyrkimys vakuuttaa ja selkeästi osoittaa Mikkelin ammat-
tikorkeakoulun ja Elkan kykeneväisyys tuottaa digitointi- ja säh-
köisen arkistoinnin palveluja tehokkaasti, hinta- laatusuhteeltaan 
erinomaisina ja arkistoinnin kannalta riittävän pysyvän organisaa-
tion tuottamana. 

Arviointikriteerit Ammattikorkeakoulun arkistotoiminnan saama julkinen vastaanot-
to ja arviointi. 

Mittarit Pitkän tähtäimen vaikutus, jota pystytään mittaamaan kunnolla 
vasta projektin päätyttyä (otetaanko ammattikorkeakoulun arkisto-
toiminta huomioon virallisissa suunnitelmissa, rahoitus, arkisto- ja 
yritystoimijoiden osoittama luottamus vastaisuudessa jne.). Tässä 
vaiheessa projektia voidaan kuitenkin arvioida jo tähän mennessä 
saadun palautteen perusteella. 

Menetelmät Aiheeseen liittyvät ulkopuoliset dokumentit ja tehdyt toimenpiteet. 
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2 DIGITOINTI 

 
 
2.1 Analogisen av-aineiston digitointimenetelmät 
 
ElkaD-projektin yhtenä tavoitteena oli kehittää analogisen av-aineiston digitointimene-

telmiä. Digitoinnin testiaineistona käytettiin Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston 

(ELKA) av-aineistoa. Elkassa säilytyksessä olevasta av-aineistosta merkittävä osa on 

magneettisilla tietovälineillä (c-kaseteilla ja ääni- ja videonauhoilla), jotka fyysisiltä omi-

naisuuksiltaan ovat osoittautuneet huonoiksi pitkäaikaisen säilyttämisen medioiksi.  

 

Projektin taustalla oli ajatus, että on toimittava ennen kuin nauhat muuttuvat rautahi-

leeksi. Yksi mahdollisuus olisi ollut kopiointi uudelle analogiselle nauhalle, mutta jokai-

sessa analogisessa kopioinnissa äänen ja kuvan laatu edelleen heikkenee. Oli myös huo-

mioitava, että av-tallenteiden kuuntelu ja katselu vaatii laitteita, joiden kunnossapito ja 

huoltaminen tuottaisivat tulevaisuudessa ongelmia laitteiden harvinaistuttua entises-

tään.  

 

Digitointi on analogisen signaalin muuntamista bittivirraksi. Kun alun perin sähköim-

pulssin vaihteluina tallennettu informaatio muutetaan numeeriseen muotoon, biteiksi, 

voidaan aineistoa käyttää digitaalisen tiedoston muodossa laitteisto- ja sovellusriippu-

mattomasti. Digitaalisessa muodossa tiedostoista on helppo tehdä käyttö- ja varmuus-

kopioita sekä tulevaisuudessa konvertoida tiedostot uuteen arkistoformaattiin ilman ää-

nen tai kuvan laadun oleellista teknistä heikkenemistä. Digitaalinen muoto antaa myös 

uudet mahdollisuudet tiedon jakelussa ja asiakaspalvelussa. 

 

Arkistoinnin perusperiaatteita noudatetaan myös digitoinnissa; asiakirjan alkuperäisyy-

den ja eheyden tulee säilyä. Digitoidun version tulee olla mahdollisimman lähellä alku-

peräistä, eli äänessä tai kuvassa olevia häiriöitä ei korjata. Tärkeintä autenttisuuden kan-

nalta onkin laadukkaat analogiset laitteet, jotka toistavat alkuperäisen materiaalin mah-

dollisimman tarkkaan.  

 

Digitointi aloitettiin audiomateriaalista, jonka digitoinnista oli valmiiksi kokemusta sekä 

Suomesta että maailmalta. Videon digitointi oli huomattavasti monimutkaisempaa, sillä 

videota ei ollut juurikaan digitoitu missään päin maailmaa digitaalista pitkäaikaisarkis-
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tointia varten. Samassa yhteydessä testattiin myös kone-, laiva- ja rakennuspiirustusten 

digitointia, mutta näille materiaaleille sopivia kustannustehokkaita ja teknisesti riittäviä 

ratkaisuja ei onnistuttu kehittämään. 

 

2.2 Äänimateriaalin digitointimenetelmä 
 
Audiomateriaalin digitointiin on kaksi työasemaa, joita kutsutaan työnimillä DUO2 ja 

DOI. AD-muunnin on kytketty DUO2-työasemaan. Käytännössä tästä aiheutuu se ero, 

että DOI-työasemalla työskenneltäessä muunnos analogisesta digitaaliseksi tapahtuu 

koneen äänikortissa, kun taas DUO2-koneen äänikorttiin tulee valmiiksi digitaalista da-

taa AD-muuntimen kautta. Molemmilla digitoidaan pääasiassa C-kasetteja, mutta tarvit-

taessa niihin voidaan kytkeä kelanauhurit tai muita äänilähteitä.  

 

Äänen digitointiohjelmistona toimii Steinbergin Wavelab 4.0, joka pyörii Windows 2000 

käyttöjärjestelmässä. Äänikortti toimii ASIO-ajureilla, ja äänikortin säätöjä varten on 

omat ohjelmistonsa.  

 

Valittu ääniformaatti on pakkaamaton PCM WAV (bittisyvyys 24 bittiä, 48 kHz, mono). 

Pyrkimyksenä on ollut tallentaa mahdollisimman paljon informaatiota alkuperäisestä 

analogisesta aineistosta, mikä mahdollistaa aineiston paremman jatkokäsittelyn tulevai-

suudessa. Jos alkuperäinen äänitallenne on tallennettu stereona, on formaatti muuten 

sama, mutta monon sijasta digitoimme stereona. Tämän lisäksi digitoitu materiaali kon-

vertoidaan MP3-formaattiin (Mpeg-1 audio layer 3, 128 kbit/sec) käyttökopioksi. 

 

Projektissa työskennellyt digitoija Mikko Männistö teki ohjeet äänen digitointia varten 

sekä opinnäytetyön liittyen äänen digitointiin. 

 

2.3 Videon ja kaitafilmin digitointimenetelmä 
 
Digitoitaessa analogisia materiaaleja arkistointitarkoitukseen on digitointi tehtävä arkis-

toinnin periaatteita noudattaen. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakirjan alkuperäisyyden ja 

eheyden tulee säilyä. Tavoitteena on siis saada mahdollisimman tarkka 1:1 kopio alku-

peräiseen tallenteeseen verrattuna. Tärkeintä autenttisuuden kannalta onkin laadukkaat 

analogiset laitteet, jotka toistavat alkuperäisen materiaalin mahdollisimman tarkkaan. 
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Projektissa digitoitiin sekä eri videoformaatteja (esim. U-Matic, Betamax, Betacam, VHS) 

että kaitafilmejä. Videoformaattien digitointiin tarvittavia laitteita saatiin hankittua El-

kasta ja Yleisradiosta. Kaitafilmien digitoinnissa paras kuvanlaatu saadaan ammattikäyt-

töön suunnitelluilla filmiskannereilla. Projektin käytössä oli MWA:n 8mm Flashscan-

kaitafilmiskanneri. 

 

Projektissa videon digitointiin oli käytettävänä kaksi videodigitointityöasemaa, jotka 

muodostuvat kuvalähteen (esimerkiksi videonauhuri), videosignaalikytkimen, video-

signaaliprosessorin, ääni- ja kuvamonitorien, tietokoneen ja videoeditointikortin yhdis-

telmästä, joka muuttaa analogisen videon halutunlaiseksi digitaaliseksi videotiedostoksi.  

 

Analogisen videokuvan muuntaminen digitaaliseksi tapahtuu For.A TBC/FS-signaali-

prosessorilla ja Liquid Chrome-työasemassa olevalla Pinnacle Targa 3000-

videoeditointikortilla. Videonauhurista lähtevä kuva kulkee kytkimen kautta signaali-

prosessoriin, jossa videokuvassa olevia häiriöitä poistetaan ja kuva muutetaan digitaali-

seksi SDI-videoksi. Prosessorin toiminta on pääosin automaattista. Kuva siirretään vielä 

signaaliprosessorista työasemaan, jossa tapahtuu muunnos tiedostoksi. Järjestelmä pys-

tyy tarvittaessa korjaamaan joitain alkuperäisellä analogisella nauhalla olevia virheitä ja 

tuottamaan samasta digitoidusta materiaalista useita eri formaattisia versioita eri tarpei-

siin. Lisäksi järjestelmää pystytään muokkaamaan eri käyttötarkoituksia varten ja sitä on 

mahdollista laajentaa. 

 

Hankkeen alussa tavoitteena oli digitoida video pakkaamattomana, jolloin aineistosta 

tallentuisi mahdollisimman paljon informaatiota. Video kuitenkin päädyttiin digitoi-

maan arkistoinnin periaatteista poiketen pakattuna. Syynä tähän oli pakkaamattoman 

signaalin äärimmäisen suuri koko, minkä vaatimat mittavat laiteinvestoinnit ja suuri tal-

lennustila (n. 270 Mbit/sec.) eivät olleet taloudellisten resurssien rajoissa. Laboratorioin-

sinööri Pauli Lappalainen, media-asiantuntija Tuomo Laakso ja av-asiantuntija Markus 

Pulkkinen päätyivät tv-tasoiseen, editointikelpoiseen 50 Mbit/sec. 4:2:2 MPEG2 -

pakattuun videoon. 

 

Projektin aikana digitoija Kimmo Parkkinen työsti sekä opinnäytetyön että ohjeet kaita-

filmien ja videoiden digitointiin liittyen. Ohjeistuksen tekoon osallistui myös Tuomo 

Laakso. 
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3 ELKAD:N METATIETOMÄÄRITTELY JA DUBLIN CORE 

 

 
Sähköisen arkistoinnin toteuttamisessa metatiedolla (yleistason määritelmän mukaan 

metatieto/metadata on tietoa tiedosta) on keskeinen rooli asiakirjojen hallinnan välinee-

nä. Metatiedot pitävät sisällään oleellista informaatiota sähköisen asiakirjan paikallista-

misesta, sisällöstä, käyttöedellytyksistä, kontekstista ja elinkaaresta. Metatieto on sähköi-

sen tieto-objektin elinehto sähköisessä tietojärjestelmässä, jossa tiedon sisältö, rakenne ja 

toiminnallisuus määrittyvät metatiedon avulla.  

 

Sähköisessä pitkäaikaissäilytyksessä metatietojen yhtenä merkittävänä tarkoituksena on 

kiinnittää yksittäinen asiakirja provenienssiperiaatteen mukaisesti arkistoon (asiayhtey-

teen), johon se kuuluu. Arkisto on oma kokonaisuutensa, joka sisältää vain kokonaisuu-

teen kuuluvia asiakirjoja. Eheys taataan sillä että kuvaillaan sekä arkistoa että yksittäistä 

dokumenttia, arkiston ja arkistoyksikön väliset suhteet sekä tarvittaessa eri arkistojen 

väliset suhteet sekä eri arkistoyksikköjen väliset suhteet.  

 

Metatieto terminä ei sinänsä ole mikään uusi informaatioajan mukanaan tuoma ilmiö, 

vaan kirjastoissa, museoissa ja arkistoissa on jo pitkään tallennettu säilytettävää materi-

aalia kuvaavaa metatietoa esimerkiksi arkistoluetteloiden ja luettelokortistojen muodos-

sa. Arkistoissa on perinteisesti käytetty arkistoluetteloita kertomaan arkistonmuodosta-

jasta, arkistoista ja sarjoista tavalla, josta on käynyt ilmi paitsi asiakirjojen järjestys myös 

niiden konteksti. Sähköisessä ympäristössä tämä informaatio ei enää yksinään riitä, vaan 

mukaan tarvitaan mm. teknistä tietoa toimintaympäristöstä, käyttöoikeuksista, säilytys-

historiasta ja niin edelleen. Olemassa oleva kuvaileva informaatio ei myöskään ole sellai-

senaan riittävää, sillä arkistoissa ei ole pääsääntöisesti kuvailtu yksittäisiä asiakirjoja, 

mikä taas sähköisessä ympäristössä on perus edellytys toiminnalle. 

 

ElkaD-projektissa testattiin myös Suomessa standardoidun, mutta ei kovinkaan laajasti 

käytetyn Dublin Core (SFS 5895) standardin soveltuvuutta erityyppisiin aineistoihin. 

Tavoitteena oli luoda Dublin Coresta sopiva versio liikkuvan kuvan, äänen ja digitaali-

sen dokumenttiaineiston käsittelyyn, eli selvittää tarkemmin minkälaista metatietoa av-

aineistosta on syytä kerätä talteen pitkäaikaissäilytystä varten.  
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3.1 Metatietorakenteen pohjalla käytetyt lähteet 
 
ElkaD-projektissa käytettiin useita lähteitä metatietomäärittelyä valmisteltaessa. Varsi-

naista kirjallisuutta aiheesta löytyy huomattavan vähän. Suomessa sähköisestä arkis-

toinnista ja metatiedosta on erittäin ansioituneesti kirjoittanut mm. Sota-arkiston johtaja 

Jaana Kilkki, joka on ollut osallisena paitsi Puolustusvoimien asiakirjojen hallinnan me-

tatietomäärittelyn valmistelussa myös JHS143 - Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan meta-

tiedot -suosituksen valmistelussa. Projektin valmisteluvaiheessa on myös tutustuttu Jani 

Stenvallin Tampereen yliopiston Informaatiotutkimuksen laitokselle tekemään Pro gra-

du -tutkielmaan ”Metadata elektronisten julkaisujen pitkäaikaissäilytyksessä”. 

 

Kirjallisuuden lisäksi projektin metatietojen määrittelyvaiheessa tutustuttiin arkisto- ja 

kirjastolaitosten metatietomääritelmiin sekä Suomessa että muualla. Suomalaisina vertai-

lukohteina olivat Sähke-määrittely, Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 

JUHTA:n julkaisema JHS 143, Arkistolaitoksen Arkiston luettelointi- ja kuvailusäännöt, 

Puolustusvoimien asiakirjojen hallinnan metatietomäärittely (PvAH), sekä Kirjastojen, 

museoiden ja arkistojen tietovarantojen yhteiskäyttömahdollisuuksia selvittänyt Kamut2 

-raportti. Ulkomaisina vertailukohteina toimivat mm. Library of Congressin Network 

Development and MARC Standards Officen ylläpitämän MARC-formaatin eri versiot, 

sekä amerikkalainen Library of Congressin yhteistyössä Society of American Archivists -

järjestön kanssa ylläpitämä Encoded Archival Description (EAD).  

 

Lisäksi perehtymisen kohteina olivat Victorian Electronic Records Strategy VERS:in 

VERS Metadata Scheme, sekä Sähke määrittelyn ja JHS143:n lähteisiin kuuluvat kan-

sainvälinen ISO 15489 -standardi ”Information and Documentation – Records Manage-

ment”, ISO Archiving Standards – Reference Model for an Open Archival Information 

System (OAIS), Euroopan unionin IDA -ohjelman puitteissa syntynyt Model Require-

ments for the  Management of Electronic Records (MoReq), sekä Metadata Encoding & 

Transmission Standard (METS), jota ylläpitää Library of Congressin Network Develop-

ment and MARC Standards Office. 

 

Edellä mainituissa määrittelyissä ei oteta varsinaisesti kantaa nimenomaan av-aineiston 

metatietoihin, joten projektissa lähdettiin luomaan omaa metatietomäärittelyä. 
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ElkaD:n metatietomallin ytimenä käytetty Dublin Core (SFS 5895) standardi:  

1. nimeke – tekijän tai julkaisijan antama tallenteen nimi  

2. tekijä – henkilö tai yhteisö, joka on ensisijaisesti vastuussa tallenteensisällöstä 

3. aihe – tallenteen sisällön aihealueen kuvaus  

4. kuvaus – tallenteen sisällön kuvaus 

5. julkaisija – organisaatio, henkilö, joka on julkaissut  

tai asettanut tallenteen käytettäväksi 

6. muu tekijä – toissijainen tekijä 

7. päivämäärä – aikamääre, joka liittyy tallenteen johonkin elinkaaren vaiheeseen 

8. laji – tallenteen luonne tai sisällön tyyppi  

9. formaatti – tallenteen fyysinen tai digitaalinen ilmiasu 

10. identifikaatiotunnus – tunnus, joka identifioi kuvailtavan  

tallenteen yksiselitteisesti  

11. lähde – tallenne, johon kuvailtava tallenne perustuu kokonaan tai osittain  

12. kieli – tallenteen kieli 

13. suhde – viittaus muuhun tallenteeseen, joka liittyy kuvailtavaan tallenteeseen 

14. kattavuus - tallenteen sisällön kattavuus 

15. tekijänoikeudet – tallenteeseen liittyvien oikeuksien ilmaus 

 

Projektin aikana maailmalla tapahtui jatkuvaa kehitystä metatietorintamalla ja näin ollen 

myös Dublin Core uudistui. Uudet elementit liittyvät lähinnä kokoelmien ja oikeuksien 

hallintaan. Emme ottaneet uusimpia elementtejä mukaan metatietomäärittelyymme, 

koska katsoimme Sähke-määrittelyssä ja JHS 143:ssa olevien asiakirjoja koskevien ele-

menttien olevan käyttökelpoisempia hankkeessamme.  

Elements (22), Element refinements (33), Controlled Vocabulary Terms (12) 
Vocabulary and Encoding Schemes (18), Other (10) , Collections (3)    

accrualMethod 
accrualPeriodicity 
accrualPolicy 
audience 

1. contributor 
2. coverage 
3. creator 
4. date 
5. description 
6. format 
7. identifier 

 

instructionalMethod 
8. language 

provenance 
9. publisher 
10. relation 
11. rights 

rightsHolder 
12. source 
13. subject 
14. title 
15. type 

12 



 

Dublin Core (SFS 5895) standardilla ei pystytä kuvaamaan tilaan, julkisuuteen, säilytys-

aikaan, säilytyshistoriaan, tapahtuma- ja muutoslokiin, vastuutahoon, asiakirjan alkupe-

räisyyteen ja eheyden toteamiseen sekä asiakirjan sähköiseen allekirjoittamiseen liittyviä 

metatietoja, joten lisäsimme elementit määrittelyyn ja nimesimme ne ElkaD Coreksi, 

koska ne ovat yhdistelmä Sähkettä ja JHS 143.a. 

 

Nimeke (title) Tila (status)

Tekijä (creator) Julkisuus (publicity) 

Muu tekijä (contributor) Säilytysaika (retention)

Julkaisija (publisher) Säilytyshistoria (preservation)

Aihe (subject)  

Kuvaus (description) Tapahtuma- ja muutosloki (auditTrail)

Laji (type) Vastuutaho (organisationResponsible)

Kieli (language) Asiakirjan alkuperäisyys  

Kattavuus (coverage) ja eheys todettu  

Identifiointitunnus (identifier) (authenticity) 

Aika (date) Asiakirjan sähköinen  

Lähde (source) allekirjoitus (signature)

Suhde (relation)  

Oikeudet (rights)  

Formaatti (format)  

ElkaD-metatietomäärittelyn pääelementit 

 

3.2 Dublin Coren käyttö ElkaD-projektissa 
 
Arkistonmuodostaja, arkisto(t) ja sarja(t) kuvaillaan Dublin Coren mukaisia metatietoja 

käyttäen. DC:n suhde-elementin (relation) avulla voidaan kertoa arkistonmuodostajan 

edeltäjät ja seuraajat sekä mihin arkistonmuodostajaan arkisto(t) ja mihin arkistoon sar-

ja(t) kuuluvat. Määrittelyn ydinajatuksena on se, että Dublin Coren pääelementeillä pys-

tytään kuvailemaan kaikki tasot eli ei tarvita erikseen elementtejä ja niiden tunnuksia 

jokaiselle tasolle. Arkiston hierarkia luodaan metatietojen avulla (relation: isPartOf) ja 

esitettäessä siitä näytetään puurakenteinen malli.  
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Näkymä elkadSIRistä 

 

Dublin Core käyttö kaikilla arkistohierarkian tasoilla liittyy sekä metatietomalliin että 

tietomalliin, joka on valittu järjestelmän toteutuksessa. RDF:n tietomallin perustana on 

selkeästi identifioitava resurssi (resource), joka voidaan kuvata erilaisilla ominaisuuksil-

la (properties). Ominaisuuksilla on jokin arvo (value). RDF-skeemassa puolestaan määri-

tellään metatietoesitystavat.  Arkistonmuodostajat, arkistot, sarjat ja asiakirjat ovat näitä 

resursseja, joita kuvataan erilaisilla ominaisuuksilla ja arvoilla.  

Arkistonmuodostajasta, arkistosta ja sarjasta tallennetaan Dublin Coren mukaisia 

tietoja 
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Dublin Core-pääelementti 
Nimeke (title) 
Tekijä (creator) 
Muu tekijä (contributor) 
Julkaisija (publisher) 
Aihe (subject) 
Kuvaus (description) 
Laji (type) 
Kieli (language) 
Kattavuus (coverage) 
Identifiointitunnus (identifier) 
Aika (date) 
Lähde (source) 
Suhde (relation) 
Oikeudet (rights) 
Formaatti (format) 

 

 

Dublin Core elementtien lisäksi järjestelmä kerää tilastotietoja, jotka kertyvät hierarkian 

alemmilta tasoilta (esimerkiksi arkistojen, sarjojen, tiedostojen kappalemäärä).  Yksittäi-

seen tiedostoon (asiakirjaan) liitetään Dublin Coren mukaisia metatietoja. DC:n suhtei-

den (relation) avulla voidaan kertoa, mitkä muut tiedostot mahdollisesti liittyvät kuvail-

tavaan tiedostoon ja mihin kokonaisuuteen tiedosto (sarjaan arkistoon  arkiston-

muodostajaan) kuuluu. Resurssiin kiinnitetään sekä Dublin Coren mukaisia että ElkaD 

Coren mukaisia metatietoja. 
ElkaD Core – pääelementti 
Tila (status) 
Julkisuus (publicity)  
Säilytysaika (retention) 
Säilytyshistoria  
(preservation) 
Tapahtuma- ja muutosloki 
(auditTrail) 
Vastuutaho (organisation-
Responsible) 
Asiakirjan alkuperäisyys  
ja eheys todettu  
(authenticity) 
Asiakirjan sähköinen  
allekirjoitus (signature)  

Dublin Core elementtien lisäksi tarvitaan tietoa, joka liittyy pitkäaikaissäilytykseen (El-

kaD Core). Järjestelmä kerää tapahtuma- ja muutoslokin, jota ei erikseen ”kiinnitetä” yk-

sittäisen resurssin ominaisuudeksi.  
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Yksittäiseen resurssiin liitettävät metatiedot 

 

16 



 

3.3 Dublin Coren laajennukset 
 
Dublin Coren formaattielementtiä täytyi laajentaa, jotta av-aineistosta kerättävä metatie-

to saataisiin kokonaisuudessaan talteen. Yhtenä tärkeänä ohjenuorana formaattielemen-

tin tarkenteiden määritykselle oli Sähkeen ja JHS 143:n lisäksi Jani Stenvallin pro gradu 

”Metadata elektronisten julkaisujen pitkäaikaissäilytyksessä”. 

   

1 Koko 

2 Laajuus 

3 Tietoväline 

4 Tiedostomuoto 

5 Salaustapa 

6 Pakkaustapa 

7 Laitteistoympäristö 

8 Ohjelmistoympäristö 

9 Merkityksellinen väri 

10 Värisyvyys 

11 Näyteenottotaajuus 

12 Äänikanavien lukumäärä 

13 Bittisyvyys 

14 Bit Rate 

15 Alkuperäisen tiedoston kuvanopeus 

16 Digitoidun tiedoston kuvanopeus 

17 ”Technical CharacterSet” 

18 ”Technical dtd or schema” 

19 Lupa-asiat 

20 Lisätietoja 

Formaattielementin tarkenteet 

 

Laitteisto- ja ohjelmistoympäristössä kuvataan sekä digitointi että arkistointiympäristö.  
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Toinen lisäyksiä vaatinut elementti on lähde.  Lähde-elementin määrittelyä laajennettiin 

siten, että sinne voidaan tallenteesta riippuen kertoa, millaisessa muodossa tiedosto oli 

analogisessa muodossaan.  

Tunnistus tapahtuu id-tunnusten avulla, koska hankkeessa digitoitu aineisto on jo luet-

teloitu ja osittain kuvailtu toisessa perinteisessä relaatiotietokannassa, johon Elkad-

projektin järjestelmästä viitataan.  

 

4.4 ElkaD:n metatietorakenne 
 
Metatieto on rakenteellista informaatiota, jonka funktiona on kuvailla, selittää ja paikal-

listaa kohteena olevaa tieto-objektia koko sen elinkaaren ajalta. Metatieto ei kuvaile ai-

noastaan tieto-objektia, vaan myös sitä kontekstia, jossa sen sisältö on laadittu ja ollut 

käytössä. Metatieto voi siten olla joko tieto-objektiin esimerkiksi sen syntyhetkellä liitet-

tyä sisäistä metatietoa tai tieto-objektiin sen elinkaaren myöhemmässä vaiheessa liitettyä 

ulkoista metatietoa. Itse metatiedon kohteena oleva tieto-objekti voi olla muodoltaan ar-

kistoaineiston ollessa kyseessä esimerkiksi paperia, ääntä, liikkuvaa kuvaa, digitaalista 

aineistoa tms. 

 

Järjestelmä 

Sisällön 
analyysi

Tiedonhaku 
Internetistä 

Arviointi

Aineiston 
analyysiHaut

Tallennus

Konteksti
Eheys

Provenienssi
Alkuperäisyys

Ulkoasun analyysi

Hakumenetelmät

Tieto‐
kannat SIR 

Tutkimus

Dokumen‐
taatiokieli 

Luonnollinen 
kieli METATIETO

Formaatit

ElkaD-projektin metadatan käsitekartta 

 

ElkaD-projektissa metatietoa hallitaan metatiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen ja 

avoimeen RDF -standardiin pohjautuvan Profium Oy:n SIR (Semantic Information Rou-

ter) -kannan avulla. elkadSIR toimii projektissa tiedon tallennus- ja hakukantana. El-

kaD:n metatietomallina käytetty Dublin Core sopii yhteen erinomaisesti RDF Scheman 
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(kieli, jonka avulla pystytään määrittelemään RDF -kuvailuissa tarvittava sanasto) kans-

sa. RDF:n ja RDF Scheman avulla pystytään esittämään resurssien välisiä suhteita ja ku-

vailemaan resurssien ominaisuuksia metatietomallin (DCMI) mukaisesti. Tämä mahdol-

listaa asiakirjojen, sarjojen, arkistojen ja arkistonmuodostajien loogisten yhteyksien esit-

tämisen, jolloin fyysisen arkiston hierarkia ja provenienssi toteutuu myös sähköisessä 

arkistossa. RDF:n käyttö myös mahdollistaa tiedonsiirron sovellukselta toiselle ilman 

tietosisällön merkityksen muuttumista. 

 

ElkaD:ssä metatieto on joko järjestelmän automaattisesti tai ihmisen manuaalisesti tuot-

tamaa. Metatietoja on kerätty elkadSIR tallennusalustaan automaattisesti kolmesta eri 

kohteesta, eli itse tiedostosta, Elmasta, sekä projektin aikana sisällönkuvailun apuväli-

neenä käytetystä tilapäisestä tallennusalustasta. Koska elkadSIR toimii tällä hetkellä rin-

nan Elkan tietojärjestelmän (Elma) kanssa, aineiston arkistohierarkia muodostuu auto-

maattisesti Elkan tietojärjestelmän tietojen perusteella. Automaattisesti ELMA:sta poi-

mittua metatietoa voidaan tarvittaessa muuttaa manuaalisesti, mikä koskee erityisesti 

sisällönkuvailutietoja. 

 

RIFF-tiedoston (wav, bwf, avi...) otsikko (header) tiedoissa on formaattilohko (fmt-

chunk), jossa on tekniset tiedot (kuten näytteenottotaajuus, bittisyvyys jne.) siitä, miten 

ohjelmiston tulisi käsitellä tiedostoa. Lisäksi headerissa voi olla omat lohkonsa muuta 

metatietoa varten, kuten esimerkiksi broadcast audio extension BWF-tiedostoissa. Nämä 

tekniset tiedot luetaan automaattisesti tiedostoa vietäessä järjestelmään. 

Av-tiedostoista kerätään tietoja, jotka yhdistetään Elkan Elmasta saatuihin tietoi-
hin, jonka jälkeen tiedot viedään elkadSIRiin 
 
Metatiedon esittäminen on pyritty saamaan mahdollisimman yhdenmukaiseksi niin tek-

nisesti kuin sisällöllisestikin, jotta eri tietojärjestelmät pystyvät tulkitsemaan tiedon sa-
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malla tavoin. Mahdollisuuksien mukaan sisällönkuvailija valitsee metatietokentän sisäl-

lön pudotusvalikosta, jolloin sisältö on semanttisesti yhdenmukaista ja virheiden toden-

näköisyys pienenee. Yhdenmukaisuutta edesauttavat myös luettelointi- ja kuvailusään-

nöt, sekä yleisesti hyväksyttyjen dokumentointikielten käyttäminen (esimerkiksi YSA:n 

käyttäminen indeksoinnissa).  

 

3.5 ElkaD:n metatietokategoriat 
 
Metatiedot on jaettu ElkaD-projektissa viiteen eri kategoriaan: paikallistaminen, sisäl-

lönkuvailu, käyttöedellytykset, konteksti ja elinkaari. Kaaviossa 1 on vertailtu JHS 143 ja 

ElkaD-metatietokategorioita ja -kenttiä toisiinsa. ElkaDin kohdalle on kentän perään 

merkitty suluissa, jos kenttä on nk. Elkad Core-kenttä. 

Metatietokategoriat JHS 143 ELKAD- AV-materiaali 

Kategoria  Kenttä Kenttä  

Paikallistaminen  

JHS 143 ja Elkad-metatietokategoriat 

 
Identifiointitunnus  
Sijaintipaikka *  
Saatavuus 

Identifiointitunnus  
 

Sisällönkuvailu  Nimeke  
Aihe  
Kuvaus  
Kieli  
Kohdeyleisö  
Kattavuus  
Lähde  
Laji 

Nimeke  
Aihe  
Kieli  
Kuvaus  
Kattavuus  
Laji 

Käyttöedellytykset  Oikeudet *  
Julkisuus *  
Säilytysaika * 
Formaatti  
Suojeluluokka * 

Oikeudet  
Julkisuus (Elkad Core) 
Säilytysaika (Elkad Core) 
Vastuutaho (Elkad Core) 
Formaatti 

Konteksti  Toimija *  
Tehtävä *  
Asiakirjan tyyppi  
Suhde  
Valtuutus * 

Tekijä  
Muu tekijä  
Julkaisija 
Suhde  
Lähde 
Alkuperäisyys ja eheys (Elkad Core) 
Sähköinen allekirjoitus (Elkad Core) 

Elinkaari  Aikamääre  
Tila *  
Käsittelyhistoria *  
Säilytyshistoria * 

Tila (Elkad Core) 
Säilytyshistoria (Elkad Core) 
Aikamääre  
Tapahtuma- ja muutosloki (Elkad Co-
re) 
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Paikallistaminen 

Paikallistaminen-kategorian Identifiointitunnus-kentästä löytyvät tieto-objektin identifi-

ointitunnus, sekä aiemmat tunnukset ja niiden merkintäjärjestelmät. Identifiointitunnus 

on ainutkertainen asiakirjaa yksilöivä tunnus, joka voi toimia myös hakuelementtinä. 

Käytössä on URN-rakenne, jolloin identifiointitunnus muodostuu MAMK:in saamasta 

URN-tunnuksesta, tieto-objektin vastaanoton/digitoinnin päivämäärästä, tieto-objektin 

muodon (audio, video jne.) tunnuksesta, vastuutahon numerotunnuksesta, sekä ELKA:n 

tapauksessa ELMA-tietokannasta saaduista arkistonmuodostajan, säilytysyksikön ja av-

rekisteriyksikön tunnuksista. URN-tunnuksella taataan tiedoston paikannettavuus järjes-

telmien vaihtumisesta huolimatta. Varsinaisen identifiointitunnuksen lisäksi tieto-

objektilla voi olla myös toisissa järjestelmissä annettuja tunnuksia, jotka esitetään koh-

dassa Muu tunnus. 

 

Sisällönkuvailu 

Tiedonhaun kannalta keskeisessä asemassa ovat tieto-objektin sisältöä kuvailevat tiedot. 

Sisällönkuvailun avulla merkitään metatietoihin hakukoneen ymmärtämässä muodossa 

tieto-objektin oleellinen tietosisältö, jolloin tieto-objektin hakeminen sisältöä määrittävil-

lä hakuelementeillä tulee mahdolliseksi. Sähköisessä ympäristössä sisällönkuvailu on 

välttämätön tieto-objektin haun ja paikantamisen edellytys. 

 

Sisällönkuvailun toteuttaminen vaati ElkaD-projektissa tavallista huolellisempaa suun-

nittelua, sillä av-aineiston kuvailusta ei juuri löytynyt lähdeaineistoa. Erikoisaineistojen 

sisällönkuvailua koskevaa tietoa ei ole ollut saatavilla muutamaa kansainvälistä projek-

tia lukuun ottamatta, joten käytännössä sisällönkuvailukäytännöt, kuten myös metatie-

tomäärittelyt, on pitänyt määrittää kohta kohdalta sopiviksi olemassa olevia käytäntöjä 

soveltaen. Dublin Coren sisältöä kuvailevat metatietoelementit soveltuivat kuitenkin 

hyvin tarkoitukseen, tosin käytännössä joihinkin elementteihin on jouduttu lisäämään 

ylimääräisiä tarkenteita sopivan lopputuloksen saavuttamiseksi. 

 

Projektissa sähköiseen muotoon saatetun analogisen materiaalin kuvailussa pystyttiin 

osittain hyödyntämään jo olemassa olevia kuvailutietoja, jotka oli saatu ELKA:n fyysisen 

arkiston hallintaan tarkoitetusta ELMA-tietokannasta. Nämä tiedot eivät kuitenkaan sel-

laisinaan soveltuneet sähköiseen asiakirjahallintaan, vaan toimivat lähinnä pohjatietona 

asiakirjojen kuvailuprosessissa. Kuvailutiedot merkitään paitsi asiakirjatasolle myös ar-
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kistonmuodostaja-, arkisto- ja sarjatasolle. Kuvailtavan tieto-objektin konteksti- ja hie-

rarkiatiedot on tuotava esiin myös sisällönkuvailun metatiedoissa sekä asiakirja- että 

muilla tasoilla. 

 

Käyttöedellytykset 

Käyttöedellytyksissä kerrotaan tieto-objektin käyttöön ja käyttäjiin liittyvää tietoa. Käyt-

täjälle ja tiedon hallinnoijalle (arkistonhoitaja) on olennaista tietää esimeriksi asiakirjaan 

mahdollisesti liittyvistä tekijänoikeudellisista rajoituksista, asiakirjalle arkistonmuodos-

tussuunnitelmassa määritellystä julkisuusluokasta (julkinen vai salainen ja salaisen osal-

ta myös turvaluokka), asiakirjan arkistonmuodostussuunnitelman mukainen säilytysai-

ka, sekä taho, joka on vastuussa aineistosta. 

 

Tieto-objektin käyttöön liittyen myös sähköisen arkistointiympäristön tulee sopeutua 

erilaisten asiankäsittelyjärjestelmien ja tietoverkkojen dynaamisuuteen, mikä tarkoittaa 

nk. migraatioperiaatteen noudattamista sähköisessä ympäristössä. Tällöin säilytettävän 

asiakirjan ilmiasu voi muuttua tallennusformaattien ja -alustojen vaihtuessa, kunhan tie-

tosisältö vain pysyy alkuperäisenä. Metatieto hallitsee tätä prosessia kertomalla esimer-

kiksi konversioiden toteuttamiseen tarvittavat tekniset ominaisuudet, samalla kun arkis-

toitavaan tiedostoon kohdistuvat toimenpiteet kirjataan siihen viittaavaan tapahtuma- ja 

muutoslokiin. Nämä tiedot esitetään Formaatti-kentässä, jossa on esimerkiksi Laitteisto- 

ja Ohjelmistoympäristöt -kohdissa kuvattu tallennettavasta objektista sekä digitointi- 

että arkistointiympäristöt. Nämä formaattiin liittyvät tekniset tiedot kerätään automaat-

tisesti. 

 

Konteksti  

Sähköinen arkistointi poikkeaa aikaisemmasta erityisesti asiakirjojen hallinnassa. Aiem-

min asiakirjoja hallittiin kokoamalla yksittäisiä asiakirjoja suuremmiksi kokonaisuuksik-

si, joihin pystyttiin kohdentamaan hallinnointitoimet. Sähköinen asiakirjojen hallinnointi 

tapahtuu yksikkötasolla, eli asiakirjojen looginen yhteys ilmaistaan yksittäiseen asiakir-

jaan liitettyinä metatietoina (Suhde-kenttä ja kentän tarkenteet) fyysisen järjestyksen si-

jaan. Asiakirjan liitetyt metatiedot kertovat asiakirjan paikasta hierarkiatasoilla, sekä itse 

hierarkiatasojen metatiedoista. 
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Lisäksi kontekstitiedoista löytyy tietoa tieto-objektin tekijästä/tekijöistä, julkaisijasta, 

sekä tieto alkuperäisyyden ja eheyden varmistamisesta digitoinnin/konvertoinnin yh-

teydessä, sekä Tila-kenttään ja luettelointiin liittyen sähköinen allekirjoitus, joka kertoo 

tietyn luetteloinnin vaiheen täyttymisestä (esimerkiksi ”digitoitu” tai ”kuvailtu”). 

 

Elinkaari 

Asiakirjan elinkaari kertoo asiakirjan vaiheet asiakirjan synnystä aina sen pysyvään säi-

lyttämiseen ja säilyttämisen aikana tehtyihin toimenpiteisiin. Mahdollisesta asiakirjan 

hävittämisestäkin jää pysyvä merkintä Säilytyshistoriaan.  

 

ElkaD:n elinkaarta koskevissa metatiedoissa kerrotaan asiakirjan Tila sähköisessä arkis-

tossa (vastaanotettu, digitoitu, kuvailtu) ja Säilytyshistoriassa kerrotaan säilytyshistorian 

lisäksi tietosisältöön vaikuttaneista toimenpiteistä ja tapahtumista. Aika-kentässä ilmais-

taan mahdollisimman tyhjentävästi asiakirjaan liittyvät aikamääreet, kuten luontiajan-

kohta, voimassaoloaika, saatavuusaika, julkistamisajankohta, sekä muokkausajankohdat. 

 

Tapahtuma- ja muutoslokiin tallentuu tietoa automaattisesti järjestelmästä, eikä käyttäjil-

lä ole mahdollisuutta vaikuttaa lokin sisältöön. Siirtotiedostojen mukana tulleet tapah-

tuma- ja muutoslokit tallentuvat tekstitiedostona. 

 

4 ELKAN SÄHKÖISEN AINEISTON HALLINTAA VARTEN 

TOTEUTETUT MENETELMÄT JA SOVELLUKSET 

 
Projektissa luotavat sähköisen arkistoinnin menetelmät muodostivat keskeisen osan pro-

jektin toiminnasta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan sähköiseen arkistointiin tarvit-

tavat ohjelmat ja menetelmät oli tarkoitus hankkia ostopalveluin, mutta sopivien palve-

lujen puuttuessa päätettiin sähköisessä arkistoympäristössä käytettävien menetelmien ja 

hakupalvelujen toteutus hoitaa itse.  

 

Projektin keskeisenä tavoitteena oli rakentaa järjestelmä, jonka avulla hallita digitoituja 

aineistoja. Elkalla oli olemassa jo viitetietokanta ELMA, jolla hallinnoidaan Elkan aineis-

toja, ja johon on luetteloitu ja kuvailtu myös av-aineisto, joka projektissa digitoitiin. Pro-

jektissa päädyttiin kuitenkin testaamaan uusia tekniikoita ja metatietomalleja, jotta tule-
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va palvelu olisi mahdollisimman yhteensopiva muiden muistiorganisaatioiden järjes-

telmien kanssa.  

 

Uudessa järjestelmässä otetaan täysin eri tavalla huomioon sähköisen pitkäaikaissäily-

tyksen tuomat haasteet, joihin vanha järjestelmä ei enää voi vastata. Projektissa luotu jär-

jestelmä hyödyntää jo kertaalleen tallennettuja metatietoja, joita löytyy Elkan järjestel-

mistä. Tavoitteena olikin testata, voidaanko Elkassa jatkossa hyödyntää yritysten tieto-

järjestelmissä olevaa tietoa samalla, kun aineistoa siirretään uuteen järjestelmään.  

 

4.1 ElkaD-sovellus 
 
Yhtenä tavoitteena ElkaD-projektissa oli luoda järjestelmä ELKA:n digitoidun aineiston 

hallintaan, kuvailuun ja julkaisemiseen. Alustana tähän ”elkadSIR”-nimellä kehiteltyyn 

järjestelmään toimii suomalaisen Profium Ltd:n toimittama SIR (Semantic Information 

Router), joka perustuu RDF (Resource Description Framework) -tietomalliin. SIR:n pääl-

le on toteutettu liittymät ja rajapinnat, joilla sisältöä ja metatietoja voidaan hallita.  

 

4.1.1 ElkaD-skeema 
 
ElkadSIR:n selkärankana toimii ElkaD-skeema, joka on Dublin Coresta laajennettu RDF 

Scheman mukainen kuvaus tietomallista. Skeemassa kerrotaan käytettävät metatiedot, 

sekä arkiston hierarkkinen rakenne. 

 

ElkaD-skeemassa on neljä perustasoa, eli luokkaa: Arkistonmuodostaja, arkisto, asiakir-

jasarja sekä asiakirja. Näistä asiakirjasarja voi olla toisen sarjan alasarja. Jokaisen tason 

resurssiin viitataan URI-viitteellä ja jokaiseen resurssiin voidaan liittää ominaisuuksia. 

Dublin Core ei tarjoa kenttiä kaikkiin arkistoinnissa tarvittaviin ominaisuuksiin, joten 

ElkaD-skeemaan on lisätty omia kenttiä. Alla olevassa kuviossa on esitetty ElkaD-

skeeman hierarkia. Vasemman laidan resurssit ovat asiakirjojen, sarjojen, arkistojen sekä 

arkistonmuodostajien URI-viitteitä. Niistä viitataan toisiinsa Dublin Coren Suhdekentän 

tarkenteella IsPartOf, eli kuuluu. Sarja voi kuulua myös toiseen sarjaan. ”Class”-alkuiset 

resurssit ovat luokkia, kuten voimme päätellä niiden ”rdf:type” ominaisuudesta. Luokat 

ovat toistensa aliluokkia, jolloin ominaisuudet kertyvät ”ylhäältä alas”. 
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 ElkaD-skeeman perushierarkia 

 

4.1.2 Tallennus 
 
Aineiston tallentaminen sovellukseen tapahtuu erillisten tallennusrajapintojen kautta. 

Tallennettavista tiedostoista luetaan tekniset metatiedot, sekä mahdollisesti digitoinnin 

yhteydessä tiedostoon liitetyt metatiedot. Tiedostojen nimistä käy ilmi viittaus ELKA:n 

nykyiseen järjestelmään josta tallennusvaiheessa saadaan automaattisesti metatietoja.  
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4.1.3 Haku 

Julkinen hakuliittymä 

 

Sovelluksen hakutoiminnot on toteutettu hakuliittymän kautta. Liittymästä on kaksi eri 

versiota: Julkisen käyttäjän sekä arkistonhoitajan versiot. Julkinen käyttäjä voi hakea ai-

noastaan ns. perustiedoilla, kuitenkin hyvinkin laajasti. Arkistonhoitajalla on käytössään 

laajennettu hakuliittymä, jolla voidaan hakea mm. teknisillä tiedoilla, muutostiedoilla ja 

statustiedoilla. 

 

Haut toteutetaan SIR:n RDFql-kielellä ja hakulauseet generoidaan hakulomakkeen tie-

doista. Haun tuloksena saadaan hierarkkinen DOM-objekti, joka esitetään puumallisena. 

Näin ollen tuloksena voi siis olla resursseja kaikilta ElkaD-Skeeman tasoilta, ellei hakua 

erikseen rajata esim. dokumenttitasolle. 

 

4.1.4 Selaus 
 
Sovellukseen on toteutettu myös selailuliittymä. Sillä voidaan selata koko arkistohierar-

kiaa, klikkaamalla auki arkistoja, sarjoja jne. Kaikkien tasojen tarkempiin tietoihin pääs-

tään käsiksi nimekettä klikkaamalla ja sieltä voidaan myös ladata esikatseluversio asia-

kirjasta. Alla olevassa kuvassa on esimerkki selailusta, missä kaksi alasarjaa on avattu. 
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Selausliittymä 

 

4.1.5 Kuvailu ja Muokkaus 
 
Mikäli käyttäjällä on arkistonhoitajan tai kuvailijan oikeudet, pääsee hän luonnollisesti 

myös muokkaamaan metatietoja. Jokainen arkistohierarkian taso voidaan kuvailla erik-

seen ja metatietoja voidaan halutessa myös periyttää alemmille tasoille. Joitakin tietoja, 

kuten teknisiä metatietoja ei voi enää tallennuksen jälkeen muokata käsin. 

 

Kuvailulomake jakautuu neljään välilehteen: Perustiedot, Kuvailu, Tekniset tiedot ja Säi-

lytyshistoria. 
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Asiakirjan tietojen muokkauslomake 

Linkkejä: SIR - www.profium.com , RDF - www.w3.org/RDF/  

 

5 SISÄLLÖNKUVAILU SÄHKÖISESSÄ ARKISTOSSA 

 
 
Perinteisessä arkistossa asiakirjoja on hallittu fyysisinä kokonaisuuksina, joista on laadit-

tu arkiston rakennetta kuvaavia luetteloita. Sähköinen arkistointi poikkeaa aikaisemmas-

ta erityisesti asiakirjojen hallinnassa, joka tapahtuu yksikkötasolla, eli asiakirjojen loogi-

nen yhteys ilmaistaan yksittäiseen asiakirjaan liitettyinä metatietoina fyysisen järjestyk-

sen sijaan. Yksi keskeinen osa asiakirjan hallintaa sähköisessä arkistossa on sisällönku-

vailu. 

 

Myös perinteiset arkistohakemistot ovat pitäneet sisällään kuvailevaa informaatiota, 

mutta pääosassa on kuitenkin ollut rakenteellinen informaatio arkistosta. Sisällönkuvai-

lussa pääpaino on asiakirjan intellektuaalisessa ja käsitteellisessä hallinnassa. Kuvailussa 
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annetaan systemaattista tietoa arkistohierarkian eri tasoilla ja näille tasoille merkityt ku-

vailutiedot ja kontekstin esiintuominen myös vahvistavat muiden metatietojen ohella 

provenienssiperiaatteen toteutumista sähköisessä arkistossa. 

 

Yksityiskohtaisemman kuvailun on tarkoitus antaa aineiston käyttäjälle tarvittavaa sys-

temaattista tietoa yksittäisestä dokumentista ja sen kontekstista, jotta hän pystyisi ensin-

näkin kohdentamaan tiedonhakunsa mahdollisimman relevantteihin dokumentteihin tai 

sarjoihin ja toisaalta etsimään lisää dokumentteja jo löytämiensä dokumenttien perus-

teella (asiasanat, sarjataso, aika- ja paikkatiedot jne.). Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, 

että kuvailussa pyritään sisällölliseen johdonmukaisuuteen ja yhdenmukaisuuteen. 

 

5.1 Sisällönkuvailun metatiedot 
 
Elkan kannalta yksi keskeisimmistä tavoitteista on digitoidun materiaalin hyvä saavutet-

tavuus, käytettävyys ja hallittavuus. Yksittäisten asiakirjojen tulee olla asiakkaan tai ar-

kistonhoitajan etsittävissä tai hallittavissa mahdollisimman vaivattomasti yleisimpien 

hakutoimintojen avulla. Metatiedolla ja erityisesti kuvailevalla metatiedolla on keskei-

nen merkitys sähköisessä muodossa olevien asiakirjojen hallinnan välineenä. Kuvailu-

tiedot (pitäen sisällään sisällönkuvailutiedot) identifioivat ja kuvaavat arkistonmuodos-

tajan ja sen toiminnasta kerääntyneen aineiston yksittäisiä asiakirjoja myöten ja näin 

mahdollistavat aineiston sujuvan haun sähköisissä tietoverkoissa.  

 

Sisällönkuvailun toteuttaminen vaati ElkaD-projektissa tavallista tarkempaa suunnitte-

lua, koska sisällönkuvailun kohteena oli nimenomaan audiovisuaalinen aineisto. Eri-

koisaineistojen sisällönkuvailua koskevaa tietoa ei ole ollut saatavilla muutamaa kan-

sainvälistä projektia lukuun ottamatta, joten käytännössä sisällönkuvailukäytännöt, ku-

ten myös metatietomäärittelyt, on pitänyt määrittää kohta kohdalta projektiin sopiviksi 

olemassa olevia käytäntöjä soveltaen. Pohjana sisällönkuvailun metatietoelementtien 

suunnittelussa ovat olleet mm. Kamut 2-hanke, JHS 143 Asiakirjojen kuvailun ja hallin-

nan metatiedot -suositus, SÄHKE -hanke, sekä luonnollisestikin Dublin Core (SFS 5895), 

johon projektin metatietorakenne pohjautuu. Näiden lisäksi perehdyttiin informaatio-

tutkimuksen tarjoamaan tietoon sisällönkuvauksesta ja tiedonhausta toimivan kokonai-

suuden aikaansaamiseksi. 
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ElkaD:n sisällönkuvailun metatietokentät on muodostettu Dublin Core-

metatietoelementtien pohjalta. Joihinkin elementteihin jouduttiin lisäämään tarkenteita 

kuvailtavan aineiston monimuotoisuuden vuoksi. Esimerkiksi Kuvaus-elementtiin on 

lisätty tarkenteet Vapaamuotoinen kuvaus ja Lisätietoja, jotka antavat kuvailijalle lisä-

mahdollisuuksia tieto-objektin riittävään kuvailuun.  

 

Sisällönkuvailun metatietokenttiä ovat Nimeke, Aihe (Asiasanat – YSA; Omat asiasanat), 

Kieli, Kuvaus (Vapaamuotoinen kuvaus; Sisällysluettelo; Tiivistelmä; Lisätietoja), Laji ja 

Kattavuus (Alueellinen kattavuus; Ajallinen kattavuus). Etenkin asiasanoilla on nimek-

keen ja arkistonmuodostajan lisäksi aineistoja haettaessa keskeinen merkitys ja 

asiasanoituksen tulisikin ilmentää asiakirjan sisältöä mahdollisimman selkeästi. 

Asiasanoituksen pohjana on käytetty Yleistä suomalaista asiasanastoa YSA:a ja sen verk-

kosanastoa VESA:a. 

 

Kirjastomaailmasta poiketen arkistossa yksittäisellä asiakirjalla on konteksti ja oma 

paikkansa hierarkiassa. Tämän monikerroksisuuden pitäisi näkyä myös arkistonmuo-

dostajaa, arkistoja, sarjaa ja itse asiakirjaa koskevissa metatiedoissa, toisin kuin kirjastos-

sa, jossa kuvailun kohteena on yksittäinen ja erillinen teos. Jokaiselle eri hierarkiatasolle 

tulee omat kuvailutietonsa. 

 

Sisällönkuvailutiedoissa kerrotaan myös asiakirjan kuntoon, eheyteen, kuvailuun ja digi-

tointiin liittyvät erityistiedot, jotka merkitään kohtaan Lisätietoja. Esimerkiksi dokumen-

tissa digitoinnin yhteydessä huomatut ongelmat (huonokuntoisen kasetin nauhan kat-

keaminen, äänen/kuvan laatu jne.) sekä eheyteen vaikuttavat tekijät, kuten kahden tie-

doston yhdistäminen (koskee lähinnä haastatteluja, joissa on mahdollisuuksien mukaan 

yhdistetty c-kasetin a- ja b-puolet ja joissain tapauksissa myös toisella c-kasetilla jatkunut 

haastattelu ensimmäisen perään), on dokumentoitu lisätietokentässä. 

 

5.2 Kuvailtavan aineiston erityispiirteet 
 
Kuvailtava aineisto ElkaD-projektissa koostui projektin aikana digitoidusta Elkan av-

materiaalista, josta ääntä on 1300h ja videota 340h. Aineisto vaihtelee sisällöltään varsin 

paljon, joten yhtenevää tapaa materiaalin kuvailussa ei ollut järkevä käyttää. Kuvailta-

van aineiston monipuolisuus otettiinkin huomioon projektin aikana tehdyssä sisällön-
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kuvailuohjeistuksessa, joka pyrkii ohjeistamaan mahdollisimman kattavasti sisällöltään 

erilaisien materiaalien riittävän kattavaan kuvailuun. 

 

Aineisto koostuu pääosin haastatteluista, mainos- ja markkinointiaineistosta, yritysesitte-

lyistä, koulutusmateriaalista, tapahtumatallenteista (kokoukset, seminaarit, juhlatilai-

suudet jne.), organisaatioiden sisäiseen käyttöön tarkoitetusta tiedotusmateriaalista, sekä 

työmenetelmien, tehtaiden tms. dokumentointimateriaalista. Mainos-, markkinointi-, 

koulutus- ja yritysesittelymateriaali on pääosin ulkopuolisten tahojen, kuten mainostoi-

mistojen, valmiiksi tuottamaa ja osin myös julkaistua materiaalia. Samoin osa tapahtu-

matallenteista ja sisäisistä tiedotustallenteista on valmiiksi tuotettuja ja ”julkaistuja” tal-

lenteita, mutta pääosin nämä ja erityisesti haastattelu- ja dokumentointitallenteet, ovat 

täysin editoimatonta materiaalia.  

 

Osa näistä editoimattomista tallenteista on hyvin jäsenneltyjä ja eheitä kokonaisuuksia, 

joista löytyy tarkat tekijä- ja sisältötiedot (esimerkiksi haastattelut). Osa taas on hyvinkin 

sekalaista ja jäsentelemätöntä materiaalia, johon on saatettu äänittää päälle täysin asi-

aankuulumatonta materiaalia, eikä materiaalista aina ole olemassa edes alkeellisimpia 

sisältö- tai tekijätietoja. Puutteellisen informaation ongelma näkyy myös eri markkinoin-

timateriaaleissa, joista löytyy keskimäärin ainoastaan tuottajan (yleensä mainostoimisto) 

yhteystiedot. 

 

5.3 Sisällönkuvailun käytäntöä 
 
Kuvailuun käytetty aika vaihtelee tietosisällöstä riippuen ja kärjistetysti voisikin sanoa, 

että kolme tuntia kuvailtavaa tuntia kohden toteutuu sisällöltään monimuotoisen aineis-

ton kohdalla. Tietosisällöltään yksinkertaisemman materiaalin, kuten mainosten, kuvai-

lussa puolestaan kuluu aikaa noin kaksi tuntia kuvailtavaa tuntia kohden. Kahden ja 

puolen tunnin ylitys kuvailuun käytetyssä ajassa kertoo yleensä kuvailijan tekemästä 

lisätyöstä, eli kuvailuun on jouduttu tarkistamaan asioita muista lähteistä tiedon oikeel-

lisuuden varmistamiseksi.  

 

Projektissa sähköiseen muotoon saatetun analogisen materiaalin kuvailussa pystyttiin 

osittain hyödyntämään jo olemassa olevia kuvailutietoja, jotka oli saatu Elkan fyysisen 

arkiston hallintaan tarkoitetusta Elma -tietokannasta. Parhaimmillaan Elmasta löytyy 
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yksittäisen asiakirjan kohdalta asiakirjan sisältötiedoista nimeke, kesto, valmistusvuosi ja 

sisällön vuodet. Nämä tiedot eivät kuitenkaan sellaisinaan soveltuneet sähköiseen asia-

kirjahallintaan, vaan toimivat lähinnä pohjatietona asiakirjojen kuvailuprosessissa.  

 

Käytännössä asiakirjan kuvailu on edellyttänyt asiakirjan käyttökopion läpikäymistä, 

jolloin on saatu selville asiakirjan todellinen tietosisältö, joka monien julkaisemattomien 

äänitteiden kohdalla on saattanut olla puutteellisista kansimerkinnöistä johtuen aivan 

muuta kuin mitä on odotettu. Asiakirjan sisällön läpikäynnin yhteydessä on samalla 

pystytty tarkistamaan digitoinnin laatu vielä kerran.  

 

Projektin yhtenä tarkoituksena oli myös määritellä uudet, sähköiseen arkistointiin sopi-

vat kuvailuohjeet, joiden avulla saadaan joko täydennettyä asiakirjoista jo olemassa ole-

via tietoja tai kuvailtua uutta arkistoon saapuvaa materiaalia. Kuvailuohjeissa on käsitel-

ty sisällönkuvailun metatietokenttien toimintaa ja käyttöä erilaisten aineistojen valossa ja 

pyritty antamaan esimerkkejä toimintatavoista.  

 

Kuvailuohjeita täydentämällä saadaan myös jatkossa määriteltyä yhtenevä linja sisällön-

kuvailijoille, jolloin metatietojen metatietokenttien yhdenmukaisuutta voidaan parantaa. 

Tämä on erityisen merkittävää juuri sisällönkuvailussa, joka tällä hetkellä tapahtuu pää-

osin manuaalisesti ihmisten tekemänä, jolloin täydellistä yhdenmukaisuutta ei luonnolli-

sestikaan voida saavuttaa. Ohjeistuksen, kontrolloitujen asiasanojen ja pudotusvalikko-

jen avulla yhdenmukaisuutta pystytään kuitenkin osittain kontrolloimaan ja samalla 

etenkin pudotusvalikkojen käyttö vähentää virheiden määrää. 

 

5.4 Sisällönkuvailun tuloksia 
 
ElkaD-projektin aikana kuvailua on eri aikoina toteuttanut yhteensä kolme eri henkilöä, 

joista kaksi teki kuvailuja yhtäaikaisesti. Materiaalia saatiin kuvailtua yhteensä noin 240 

h, joista suurin osa, eli noin 208 h, on ääntä. Keskimäärin voitiin todeta, että kuvailuun 

kului aikaa noin kolme tuntia kutakin kuvailtua tuntia kohden. Käytetty aika vaihteli 

parhaimmillaan kahden ja kolmen ja puolen tunnin välillä, sisällöstä riippuen. 

 

Tehdyistä kuvailuista suurin osa (191 h) on haastatteluaineistoa. Valmistusprosessien 

dokumentointiaineistoa on kuvailtu 10 h, juhlatallenteita 6 h, konferenssi-, kokous- ym. 
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aineistoa 7 h, radio-ohjelmia 3 h, henkilödokumentteja 1 h, yritysesittelyjä 3 h, yritysten 

dokumentointimateriaalia lähes 6 h, koulutusmateriaalia 1h, sekä mainoksia 2 h. Lisäksi 

on kuvailtu pienempiä määriä tuote-esittelyjä ym. Projektin aikana tehdyissä kuvailuissa 

keskityttiin pääasiallisesti haastattelumateriaalin kuvailuun, joka on materiaalina ainut-

kertaista ja siten aineistona varsin merkittävää. Myös muita aineistolajeja kuvailtiin, to-

sin lähinnä kokeiluluontoisesti. 

 

Sisällönkuvailun määrittämisprosessin aikana ongelmia aiheutti kuvailutarkkuuden 

määrittely. Rajanveto spesifin ja yleisen välillä osoittautui etenkin alkuvaiheessa hieman 

ongelmalliseksi, sillä molemmissa tapauksissa liiallisuus hankaloittaisi oleellisesti tie-

donhakua, mutta käytettävä taso riippuu aina myös kuvailtavasta kohteesta ja toisaalta 

kysymys on myös kuvailuun käytettävästä ja käytettävissä olevasta ajasta. Liian yleisellä 

tasolla toteutettu kuvailu ei olennaisesti antaisi tiedonhakijalle lisävälineitä tiedonha-

kuun, jolloin kuvailuun käytetty olennaisesti lyhyempi aika kääntyisi tavallaan itseään 

vastaan. Liian spesifi kuvailu puolestaan antaisi hieman harhaanjohtavaa tietoa aineiston 

todellisesta tietosisällöstä ja päälinjoista, jolloin kuvailuun käytetty aika ei myöskään an-

taisi toivottua tulosta. Tavoitteena olisikin sekä yleistasoa että yksittäistä onnistuneesti 

yhdistelevä sisällönkuvailu. 

 

Sisällönkuvailun määrittämisprosessin ehkä suurin ongelma oli yhtenevien ja määrä-

muotoisten kuvailuperiaatteiden sopiminen, eli mitä kuvaillaan milläkin tavalla ja kuin-

ka mikäkin vaikuttaa tiedonhaun ja -hallinnan mahdollisuuksiin. Tämä työ jatkuu myös 

projektin jälkeen sisällönkuvailun käytäntöjen osalta, sillä Elkan monimuotoinen aineis-

to tuonee mukanaan yhä uusia kysymyksiä sisällönkuvailijoiden pohdittavaksi.  

 

Kaiken kaikkiaan projektissa kuitenkin onnistuttiin luomaan toimivia kuvailukäytäntöjä, 

joiden ansiosta sähköisessä muodossa olevat dokumentit ovat aiempaa helpommin käyt-

täjien haettavissa ja käytettävissä. 
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6 ALKUJAAN SÄHKÖISEN AINEISTON HALLINTA 

 
 
Yleisradio Oy:n ja UPM-Kymmenen pilottiaineistojen avulla päästiin testaamaan jo val-

miiksi sähköisessä muodossa olevan aineiston vastaanottoa sekä tietokantojen arkistoin-

tia, jota Yleisradio kutsuu muumioinniksi..  

 

Musa-tietokannan muumiointi sekä uuden sovelluksen rakentaminen sopivat erinomai-

sesti projektin tavoitteisiin, kun Yleisradio siirtyi soittoraporttien osalta sähköiseen tal-

lentamiseen. Tutkijoilla onkin jatkossa käytössään sekä paperiset raportit että sähköinen 

materiaali (tietokanta). Yleisradion johtoryhmän asiakirjojen vastaanottosovelluksen ra-

kentamisen tavoitteena on valmistautua yritysten sähköisen asiakirjamateriaalin vas-

taanottoon ja pitkäaikaissäilytykseen. UPM-Kymmenen kuva-arkistosovelluksen tavoit-

teena oli testata pienimuotoisesti digitaalisten kuvien vastaanottoa sekä automaattista 

metatietojen keräämistä. 

 

6.1. Yleisradio Oy:n pilottiaineistot 

6.1.1. Musa 
 
Muumio-Musa sovelluksen tarkoitus on tarjota käyttäjälle hakuliittymä YLE:n MUSA-

kannasta otettuun tietokantamuumion sisältöön. Sovellus koostuu kolmesta pääosasta, 

joita ovat ohjelmahaku, teoshaku ja hakutulosten raporttitulostus. Ohjelmahaussa käyt-

täjä voi hakea YLE:n radiokanavilla esitettyjä ohjelmia, itse ohjelmien tietojen sekä niissä 

soitettujen teosten perusteella. Teoshaulla käyttäjä voi hakea yksittäisiä teoksia teosten 

tietojen perusteella. Raportit osiolla käyttäjä voi tulostaa hakujen tuloksista listan joko 

tiedostoon tai tulostimelle. 

 
Sovelluksen tekniset tiedot 

MUSA-sovellus on tehty JSP-Struts kehyksellä ja liittymän näkymät ovat JSP-sivuja. So-

vellus toimii Tomcat 5.0.28-sovelluspalvelimen päällä. Tietokantana on SQL Server 2000. 

PDF-tiedostojen käsittelyyn sovellus käyttää avoimen lähdekoodin iText-Java- kirjastoa  
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(itext-1.3.jar), joka on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta www.lowagie.com/iText/. Työ-

asemalle sovellus tarvitsee internet-selaimen sekä uusimman Adobe Reader:in pdf-

tiedostojen lukemista varten.   

Ohjelmahaku 

 

Ohjelmahaku 

Ohjelmahaulla voidaan hakea YLE:n radiokanavilla esitettyjä radio-ohjelmia, joiden tie-

dot oli tallennettu vanhaan MUSA-tietokantaan (n. 1990-2004). Käyttäjä antaa haluaman-

sa hakuehdot kenttiin, jonka jälkeen järjestelmä suorittaan kyselyn näiden ehtojen perus-

teella ja palauttaa tulosten määrän sekä kaikki ne ohjelmat, jotka kyseisillä hakuehdoilla 

löytyivät. Hakusivulla käyttäjä voi itse valita miten tulokset järjestellään tulossivulle.  
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Ohjelman nimi Ohjelmalle raportointi vaiheessa annettu otsikko (RD/MUSA) 

Toimittaja Ohjelman tekijän nimi. 

Esityspäivämäärä Ohjelman alkupäivämäärä 

Raporttinumero Juokseva yksilöllinen ohjelman järjestysnumero 

Lähetysverkko Kanava, jolla ohjelma on lähetetty 

Teoksen nimi Ohjelmassa soitetun teoksen nimi 

Esittäjä Ohjelmassa soitetun teoksen esittäjä 

Tekijät Ohjelmassa soitetun teoksen tekijä (säveltäjä, sanoittaja, sovit-

taja, rooliton) 

MusaID Soitetun teoksen MUSA:ssa yksilöivä tunnus 

Fonotunnus Viittaus FONO-järjestelmän dokumenttiin, kun teostietoja on 

sieltä haettu MUSA:an talletettavaksi 

Levymerkki/ 

Kaupallinen tun-

nus 

Sen äänitteen levymerkki tai kaupallinen tunnus, jolta teos on. 

Äänitetyyppi Sen äänitteen tyyppi, jolta teos on. 

Ohjelmahaun hakuehdot 

 

Kun kysely on suoritettu, sovellus palauttaa ohjelmista Taulukossa 2 esitetyt tiedot. Jos 

haulla löytyy yli 1000 tai ei yhtään tulosta, tai käyttäjä on antanut virheellisiä hakuehtoja, 

palautetaan virheilmoitus. 
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Raporttinumero Juokseva yksilöllinen ohjelman järjestysnumero 

Otsikko (MUSA/RD) Ohjelmalle raportointi vaiheessa annettu otsikko 

(RD/MUSA) 

Lähetysverkko Kanava, jolla ohjelma on lähetetty 

Alkuaika Ohjelman alkupäivämäärä 

Tekijä Ohjelman tekijä 

Lähetystoimitus Ohjelman tuottanut kustannuspaikka 

Uusintakoodi Merkintä siitä onko ohjelma uusinta. 

Ohjelmahaun tulosjoukko 

 

Ohjelmahaun tulossivulla ohjelmasta näytetään vain tärkeimmät tiedot kuten nimi, toi-

mittaja, esityspäivämäärä, kanava, kustannuspaikkanumero ja tieto siitä, onko ohjelma 

uusinta. Tämän jälkeen käyttäjän voi valita jonkin tietyn ohjelman klikkaamalla linkkinä 

toimivaa ohjelman nimeä. Ohjelman edessä oleva punainen lihavoitu U-kirjain merkitsee 

sitä, että ohjelma on uusinta. Ohjelman nimitieto koostuu lähetysrekisteri ja Musa-

otsikosta. Jos lähetysrekisteri-otsikkoa ei ole, sen tilalla on lyhenne ”Ei Läh.Rek.-

otsikkoa”.  

 

Ohjelmahaun tulos 
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Ohjelman nimeä klikkaamalla aukeaa uusi sivu, johon aukeaa tämän yksittäisen ohjel-

man tarkemmat tiedot (Ohjelmaraportti) Edellisellä sivulla olevien tietojen lisäksi nyt 

tulostetaan näkyville ohjelman raporttinumero ja lista ohjelmassa soitetuista teoksista. 

Teoksen nimen edessä oleva järjestysnumero kertoo, missä järjestyksessä teokset ovat 

ohjelmassa soitettu. Yksittäisen ohjelmassa soitetun teoksen tiedot saa näkyviin klik-

kaamalla otsikkopalkissa olevaa teoksen nimeä. Näkymän oikeassa yläkulmassa on 

linkki Luo raportti, jota klikkaamalla saa täydellisen raportin ohjelmasta pdf-muodossa  

Ohjelmaraportti 

 

Teoshaku 

Teoshaussa käyttäjä voi hakea teoksia niiden nimen, esittäjän, tekijöiden, musiikkilajin, 

äänitteen nimen, äänitenumeron, levymerkin, kaupallisen tunnuksen ja fonotunnuksen 

perusteella. Lisäksi käyttäjä voi valita minkä perusteella ja missä järjestyksessä tulokset 

näytetään tulossivulla. 

 

38 



 

Teoksen nimi YLE:n radiokanavilla soitetun teoksen nimi. 

Esittäjä YLE:n radiokanavilla soitetun teoksen esittäjä 

Tekijät YLE:n radiokanavilla soitetun teoksen tekijätieto (säveltäjä, 

sanoittaja, sovittaja, rooliton) 

Musiikkilaji Teoksen musiikkilaji. 

Äänitteen nimi Sen äänitteen nimi, jolta teos on. 

Äänitenumero Sen äänitteen MUSA:ssa yksilöivä numero, jolta teos on. 

Levymerkki Äänitteen levymerkki. 

Kaupallinen tunnus Äänitteen kaupallinen tunnus 

Fonotunnus Viittaus FONO-järjestelmän dokumenttiin, kun teostietoja 

on sieltä haettu MUSA:an talletettavaksi 

Teoshaun hakuehdot 

Teoshaku 
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Kun kysely on suoritettu, sovellus palauttaa teoksista esitetyt tiedot. Jos haulla löytyy yli 

1000 tai ei yhtään tulosta tai käyttäjä on antanut virheellisiä hakuehtoja, palautetaan vir-

heilmoitus . 

 

Teostunnus Teoksen MUSA:ssa yksilöivä tunnus 

Teoksen nimi (suomen- ja 

ruotsinkielinen ) 

Teoksen nimi 

Teoksen esittäjä (suomen- ja 

ruotsinkielinen ) 

Teoksen esittäjä 

Kaupallinen tunnus Äänitteen kaupallinen tunnus 

Äänitetyyppi Äänitteen tyyppi 

Teoshaun tulosjoukko 

 

Teoshaussa, kun järjestelmä on suorittanut haun käyttäjän antamien hakuehtojen perus-

teella, tulostetaan haulla löytyneet teokset ja niiden kokonaismäärä uudelle sivulle. Tällä 

sivulla teoksista näytetään esittäjä, nimi, säveltäjä ja kaupallinen tunnus tai äänitetyyppi. 

Teoksen nimi toimii linkkinä, josta saa yksittäisen teoksen täydelliset tiedot näkyviin. 

Teoshaun tulos 

 

Tällä sivulla (Kuva 6) näytetään teoksen tiedot, sen äänitteen tiedot jolta teos on sekä 

kaikki ohjelmat joissa tätä teosta on soitettu. Ohjelmat, joissa teosta on soitettu, haetaan 

erikseen, kun käyttäjää klikkaa linkkiä ”Hae ohjelmat”. 
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Teoksen tiedot 

 

Näyttöjen toiminta 

Jos hakujen aikana tapahtuu virhe, joko käyttäjän tai sovelluksen toiminnassa, haun suo-

ritus keskeytyy ja käyttäjä palautetaan takaisin hakusivulle. Myös tapahtuneesta virhees-

tä lähetetään viesti hakulomakkeelle. Viesti näytetään punaisella fontilla hakukenttien 

yläpuolella. 
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Virheviesti 

 

Hakukenttiin annettavista arvoista ja muuta hyödyllistä tietoa saa näkyviin viemällä hii-

ren osoittimen sinisten kysymysmerkkien päälle. Jos hakukenttiin antaa useampia haku-

sanoja, on muistettava erottaa ne toisistaan tyhjällä välillä tai pilkulla. Yhteen hakukent-

tään voi antaa maksimissaan viisi hakusanaa. Jos haussa käyttää sanojen osia (ns. jokeri-

haku), ei sanan ympärillä tarvitse käyttää erikoismerkkejä. Kaikkea kenttään annettua 

tietoa verrataan tietokannassa olevaan tietoon ja vastaavuudet palautetaan. 

 

Hakujen tuloksia tai muita tekstejä tulostettaessa merkkijonoja ei näytetä aina täysipitui-

sina käyttöliittymän ulkoasun vuoksi. Täyden tekstin saa näkyviin viemällä hiiren kur-

sorin kyseisen tekstin päälle. Lähetysverkko eli kanava näytetään numerokoodina suu-

rimmassa osassa hakutuloksia. Kanavan selkokielisen nimen saa näkyviin viemällä kur-

sorin numerokoodin päälle. 

Pitkät tekstit 
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Raportti 

PDF-raportissa näkyvät kaikki oleelliset ohjelman tiedot. Raporttiin on myös tulostettu 

ohjelmassa soitetut teoksen siinä järjestyksessä kuin ne ovat ohjelmassa soitettu. Teoksen 

tietojen lisäksi raporttiin on tulostettu teostietoihin sen äänitteen tietoja, jolta kyseinen 

teos on. 
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6.1.2 Asiakirjat 
 

Asiakirjat-sovelluksen tarkoitus on tarjota käyttöliittymä YLE:n sähköisten asiakirjojen 

arkistointiin ja hakemiseen. Kun asiakirja viedään järjestelmään, poimitaan siitä auto-

maattisesti metatiedot, joiden avulla asiakirjoja voi hakea. Arkistoidun asiakirjan voi la-

data sovelluksella pdf-muodossa omalle työasemalleen. 

 

Tekniset tiedot 

MUSA-sovellus on tehty JSP-Struts kehyksellä ja liittymän näkymät ovat JSP-sivuja. So-

vellus toimii Tomcat 5.0.28-sovelluspalvelimen päällä, joka tarvitsee Java SDK 1.4.2, 

Apache Struts 1.2.8 ja SIR 4.2.7 (Semantic Information Router) asennukset palvelimelle. 

Tietokantana on SQL-Server 2000.  

 

PDF-tiedostojen käsittelyyn sovellus käyttää avoimen lähdekoodin iText-Java- kirjastoa 

(itext-1.3.jar), joka on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta www.lowagie.com/iText/. Työ-

aseman päässä sovellus tarvitsee internet-selaimen, sekä uusimman Adobe Reader:in 

pdf-tiedostojen lukemista varten.   

 

Metatietojen tallennus 

Arkistoitaviin asiakirjoihin tallennetaan niiden luonnin aikana metatiedot erillisellä lo-

makkeella. Lomake, jolla metatiedot tallennetaan word-dokumenttiin, on word-makro.  

 

Asiakirjan tyyppi, organisaatio, toimipaikka ja julkisuus valitaan alasvetovalikoista. Päi-

vämäärän lomake hakee automaattisesti, mutta sen voi myös kirjoittaa käsin. Aihetta 

(keskeiset hakusanat) lukuun ottamatta kaikki kentät ovat pakollisia. Lomake ei anna 

tallentaa metatietoja ennen kuin kaikissa pakollisissa kentissä on sisältöä. 
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Lomake metatietojen tallennukseen 

 

Asiakirjojen lähetys (Arkistointi) 

Kun halutaan lähettää asiakirjoja järjestelmään, valitaan kohta ”Arkistoi uusi asiakirja”. 

Tämän jälkeen asiakirjan voi omalta koneeltaan hakea painamalla Selaa-painiketta, jol-

loin aukeaa Explorer-ikkuna, jossa voi selata koneen tiedostorakennetta. Kun haluttu 

asiakirja on valittu, näkyy hakemistopolku tiedostokentässä. Nyt asiakirjan voi lähettää 

painamalla painiketta ”Lähetä tiedosto”. Tämän jälkeen asiakirja lähetetään eteenpäin 

upload-toiminnolla. Kun tiedosto on lähetty onnistuneesti, tulostetaan tiedostokentän 

yläpuolelle ”Tiedosto lähetetty”. 
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Asiakirjan lähetys 

 

Asiakirjahaku 

Järjestelmään arkistoituja asiakirjoja voi hakea näkymästä ”Hae dokumentti”. Lomak-

keessa on kuusi eri kenttää, joihin hakuehtoja antamalla voi rajata haun tulosta. Vapaa-

teksti-kenttään annettuja hakusanoja haetaan asiakirjan otsikosta ja aiheesta. Alasvetova-

likoiden vaihtoehdot haetaan järjestelmässä olevista asiakirjoista. 

 

Asiakirjatyyppi Asiakirjan tyyppi (esim. päätös, muistio, tiedote) 

Aikaväli Millä välillä asiakirja on luotu 

Toiminto Se osa YLE:n organisaatiota, joka asiakirjan on tuottanut. 

Paikkakunta Asiakirjan luontipaikka 

Laatija Asiakirjan tekijä 

Otsikko/Aihe Vapaatekstihaku kohdistuu asiakirjan otsikkoon ja aihee-

seen. 

Hakuehdot 
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Asiakirjahaku 

 

Haun tuloksena palautetaan RDF-graafi. Graafissa tuodaan asiakirjojen otsikko, aihe, 

luontiajankohta, luontipaikka, tekijä, toiminto ja asiakirjan tyyppi.  

 

Haun tulos 

Kun halutut hakuehdot on annettu ja kysely suoritetaan, järjestelmä siirtää käyttäjän uu-

teen näkymään jos tuloksia löytyy. Jos tuloksia löytyy yli 100 tai ei yhtään, palautetaan 

käyttäjä takaisin hakusivulle ja palautetaan virheviesti. 

 

Tässä näkymässä näytetään asiakirjoista muutamia oleellisimpia tietoja (Otsikko, Asia-

kirjan tyyppi, Toiminto, Toimipaikka, Luontiajankohta). Tekijän nimen ja asiakirjan ai-

heen saa näkyville viemällä hiiren osoittimen asiakirjan otsikon päälle. Asiakirjan otsik-

ko toimii myös linkkinä seuraavaan näkymään, jossa näytetään kaikki asiakirjan tiedot. 

Dokumentin tiedoista saa myös ladattua asiakirjan (pdf-tiedosto) omalle koneelleen.  
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Asiakirjahaun tulos 

 

Asiakirjan tiedot 

 

Näyttöjen toiminta 

Jos haun suorituksen aikana tapahtuu virhe joko sovelluksessa tai käyttäjän toiminnan 

seurauksena, keskeytetään suoritus ja palautetaan virheilmoitus. Virheilmoitus tuloste-

taan hakulomakkeelle hakukenttien yläpuolelle (kuva 6). 
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Virheteksti 

 

Hakuehtojen arvoista ja muuta hyödyllistä tietoa saa näkyviin viemällä hiiren osoittimen 

sinisten kysymysmerkkien päälle. Jos hakukenttiin antaa useampia hakusanoja, on muis-

tettava erottaa ne toisistaan tyhjällä välillä tai pilkulla. Yhteen hakukenttään voi antaa 

maksimissaan viisi hakusanaa. Jos haussa käyttää sanojen osia (ns. jokerihaku), ei sanan 

ympärillä tarvitse käyttää erikoismerkkejä. Kaikkea kenttään annettua tietoa verrataan 

tietokannassa olevaan tietoon ja vastaavuudet palautetaan. 

 

Kaikki tulossivuilla esitettäviä pitkiä tekstimuotoisia tietoja ei välttämättä käyttöliitty-

män ulkoasun takia tulosteta sivulle kokonaisena. Tekstitiedon saa kokonaisena näky-

mään viemällä hiiren osoittimen kyseisen tekstitiedon päälle. 

 

Tietovarastot 

SIR antaa tallennettaessa asiakirjoille yksilöllisen URI:n (Uniform Resource Identifier). 

Asiakirjojen metatiedot tallennetaan kantaan kolmikkoina (Triple). Nämä kolmikot muo-

dostuvat tiedon kohteesta (subjekti), ominaisuudesta tai suhteesta (predikaatti) ja arvos-

ta (objekti).  

 

Subjekti Http://sijainti/content/pdf/primary/20060301/11417271043900.p
df 

Predi-
kaatti 

http://www.mikkeliamk.fi/yle/pdf/1.0/creator

Objekti Matti malli 
Kolmikko 
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Tallennettavat metatiedot 

Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa on esitetty järjestelmään tallennettavat asiakirjan 

metatiedot ja niiden vastineet DC:ssä (Dublin Core), JHS:ssä ja Sähke:essä. Näiden lisäksi 

tallentuu myös arkistointiin liittyvä metatieto, jota järjestelmä kerää automaattisesti. 

 

“ASIAKIRJAT“ 
  

DC JHS   Sähke 

Otsikko Nimeke Nimeke Nimeke 
Aihe Aihe Aihe Aihe 
Asiakirjan tyyppi - Asiakirjan tyyppi Asiakirjan tyyppi 
Toimipaikka Alueellinen katta-

vuus 
Alueellinen katta-
vuus 

Alueellinen katta-
vuus 

Tekijä Tekijä Toimija 
-tekijä 

Toimija 
-tekijä 

Luontiajankohta Luontiajankohta Luontiajankohta Luontiajankohta 
Organisaatio Yhteisötekijä - 

 
Toimija 
-organisaatio 

Toiminto - Toimija 
-yhteisötekijä 

Toimija 
-vastuuyksikkö 

Julkisuus - Julkisuus Julkisuus 
Asiakirjan koko Formaatti 

- laajuus 
Formaatti 
- laajuus 

Formaatti 
- laajuus 

Tiedoston koko Formaatti 
- koko 

Formaatti 
- koko 

Formaatti 
- koko 

Metatietoelementit 

 

6.2 UPM Kymmenen pilottiaineistot 
 
Elkad-projektissa toteutettiin UPM-Kymmenelle kuva-arkisto: UPM Photo Archive. Se 

on SIR:n päälle JSP- ja Struts tekniikoita käyttäen rakennettu sovellus, jolla voidaan ha-

kea, syöttää ja muokata digitaalisia kuvia, sekä niiden metatietoja. Sovelluksen  käyttö-

liittymä on lokalisoitu, tällä hetkellä suomeksi ja englanniksi. 

 

Kuvat ja niiden metatiedot siirrettiin UPM:n vanhasta Lotus Notes-järjestelmästä siirto-

tiedostojen avulla. SIR:iin toteutettiin rajapinta kuvien ja metatietojen vastaanottoon. 

Vastaanotossa kuvasta generoidaan ns. thumbnail, eli pikkukuva, ja poimitaan muiden 

metatietojen lisäksi kuvan koko sekä pikselikoko.  
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Haku 

Sovelluksen hakutoiminnot on toteutettu hakuliittymän kautta. Haut toteutetaan SIR:n 

RDFql-kielellä ja hakutulos esitetään ns. thumbnail-kuvien avulla. Kuvasta saa näkyviin 

kuvatekstin viemällä hiiren osoittimen pikkukuvan päälle. Kuvaa klikkaamalla pääsee 

varsinaiselle metatietosivulle, josta näkee kaikki kuvan metatiedot. 

 

Hakulomake 

 

Hakutulos 

51 



 

Muokkaus 

Kuvan metatietoja pääsee muokkaamaan, mikäli on kirjautunut sisään riittävin oikeuk-

sin. Peruskäyttäjä pääsee ainoastaan näkemään kuvan metatietoineen. Kuvan voi vaihtaa 

poistamalla nykyisen kuvan ja lisäämällä uuden. Myös koko resurssin eli kuvan metatie-

toineen voi poistaa. Järjestelmä lisää automaattisesti muokkauksen yhteydessä käsittely-

historiatietoihin aikaleiman sekä kirjautuneen käyttäjän nimen. Metatietojen muokkaa-

miseen on toteutettu muutamia käyttäjää helpottavia ominaisuuksia. Muun muassa 

asiasanoja voi lisätä sovelluksen ehdottamista vaihtoehdoista, jotka ovat YSA:n mukai-

sia.  

 

Kuvien lisäys 

Uusia kuvia Photo Archiveen voidaan lisätä joko käyttöliittymän kautta tai erillisen ra-

japinnan kautta. Liittymän kautta lisätessä kuva saa uniikin URI-viitteen ja kuvasta ky-

sytään pakolliset metatiedot ennen kuin se varsinaisesti tallennetaan järjestelmään. 

 

Suunnittelussa on otettu huomioon myös mahdollisuus lisätä kuvia, joissa metatiedot 

ovat kuvassa itsessään mm. EXIF-tietoina. Tämä vaatii erillisen rajapinnan kuvien syö-

tölle. 

 

Kuvan metatiedot 
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Käyttäjänhallinta  

Photo Archivea voi käyttää vain UPM:n intranetistä ja kuvien katseluun on kaikilla 

UPM:n välityspalvelimien kautta tulevilla oikeus. Muut toimenpiteet edellyttävät sisään 

kirjautumista käyttäjänimellä ja salasanalla. Käyttäjiä voi olla kahdenlaisia; ”input” ja 

”admin”. Näistä ensin mainitulla on oikeus syöttää ja muokata kuvia ja niiden metatieto-

ja. Jälkimmäisellä on lisäksi oikeus luoda käyttäjiä ja selata loki- ja statistiikkatietoja.  

 

Käyttäjien autentikointi on toteutettu Novellin ohjelmistoilla, joista käytössä on iChain 

proxypalvelimena ja eDirectory hakemistopalvelimena. Käyttäjänhallinta on näin eriy-

tetty muusta järjestelmästä. 

 

7 KOULUTUS 

Digitoinnin ja digitaalisen arkistoinnin hankekokonaisuuteen liittyvää koulutusta järjes-

tettiin ensimmäisen kerran lukuvuonna 2004–2005 Mikkelin ammattikorkeakoulussa pi-

lottikoulutuksen muodossa ulkopuolisten luennoitsijoiden ja ElkaD-projektin henkilö-

kunnan voimin. Tavoitteena oli vahvistaa arkistointihankkeissa toimivan henkilöstön 

osaamista. Samalla suunniteltiin ja määriteltiin seuraavana lukuvuonna toteutuneen 

Mikkelin ammattikorkeakoulun järjestämän 30 op. sähköisen arkistoinnin koulutusko-

konaisuuden sisältöjä.  

 

7.1 Pilottikoulutus 
 
Vuosina 2004–2005 toteutettiin Mikkelin ammattikorkeakoulussa sähköisen arkistoinnin 

pilottikoulutus, jonka tarkoituksena oli jakaa asiantuntijatietoa alueen arkistoammattilai-

sille. Koulutuksen järjestelyt rahoitettiin pääasiassa opetusministeriön erityisrahoituksel-

la (ns. tulevaisuuspaketti). Varsinainen koulutus toteutettiin pääasiallisesti ulkopuolisilla 

kouluttajilla, mutta muutama koulutusosiossa opetuksesta huolehti Mamk:n henkilö-

kunta.  

 

Koulutuksen yhdeksään osioon osallistui yhteensä 294 opiskelijaa (varsinainen opiskeli-

jamäärä 88, osa osallistujista osallistui useaampaan osioon). Osioiden keskimääräinen 

osallistujamäärä oli 33 osallistujaa. Osallistujia oli muun muassa Suomen Elinkeinoelä-

män Keskusarkistosta, Etelä-Savon maakuntaliitosta, Helsingin yliopiston kirjaston Mik-

rokuvaus- ja konservointilaitokselta, Marskin lääkärikeskuksesta, Mikkelin kaupungin 
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eri yksiköistä, Mikkelin maakunta-arkistosta, Mäntyharjun ja Pieksänmaan kunnista, 

Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiristä sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito-

piirin kuntayhtymästä. 

 

Ykkösosion otsikkona oli ”Asiakirjojen ja dokumenttien arkistointi”. Osion kaksi otsikko 

oli asiakirjahallinto yrityksissä sekä varmenteet ja tietoturva. Osiossa perehdyttiin arkis-

tonmuodostukseen, sähköiseen asiakirjahallintoon, sähköiseen asiointiin, tietojärjestel-

män määrittelyyn ja tietoturvaan. Aiheina olivat arkistonmuodostus sähköisessä toimin-

taympäristössä, arkistolaitoksen näkökulma sähköiseen asiakirjahallintoon, sähköinen 

asiointi, Sähke-hanke: tietojärjestelmän määrittely, Sähke-hanke: aineiston dokumentoin-

ti ja siirto. Asiantuntijoina toimivat Päivi Happonen ja Juhani Tikkanen Kansallisarkiston 

asiakirjahallintoyksiköstä. 

 

Kolmannen osion otsikko oli ”Metatiedot arkistoissa ja kirjastoissa”. Aiheina olivat digi-

taalinen asianhallinta ja metatiedot, elektronisten julkaisujen tunnukset, Sumeasta Suo-

mesta selkeämpään selailuun; asiasanat ja luokat (mieli)kuvien haun apuna, FRBR ja lu-

etteloinnin uusia tuulia, metadata ja opac, johdatus metadataan ja digitaalinen julkaise-

minen ja metadata. Asiantuntijoina toimivat Sari Mäkinen, Informaatiotutkimuksen lai-

tos, Tampereen yliopisto, Maarit Tuomisto, Kirjasto- ja tietopalvelut, Mikkelin ammatti-

korkeakoulu, Tiina Tuulasvaara-Kaleva, Poliisimuseo, Poliisikoulu, Eeva Murtomaa, 

Helsingin yliopiston kirjasto ja Jani Stenvall, Helsingin yliopiston kirjasto. 

 

Osiot neljä ja viisi käsittelivät terveydenhuollon tietoturvaa ja arkistointia sekä CDA:ta 

sekä muita potilastietostandardeja. Aiheena olivat terveydenhuollon tietoturva ja arkis-

tointi, tietosuojalait ja tietoturva, Sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomat palveluket-

jut ja niitä tukevat tietotekniset ratkaisut: Aluetietojärjestelmät ja alueelliset toimintamal-

lit, CDA dokumentin rakenne ja käyttö, HL7 ja avoimet rajapinnat verkostoituvassa ter-

veydenhuollossa, Sovellusten välinen protokolla, DICOM ja muut terveydenhuollon ku-

va-aineistot, DICOM Conformance Statement - CR Console (Fuji Photo Film Co.), 

DICOM Conformance Statement (Spectra) ja Digital Imaging and Communications in 

Medicine. Asiantuntijoina toimivat toimitusjohtaja Antero Ensio, Ensitieto Oy, Timo Itä-

lä, Conceptia Oy ja FM Tapani Kunnas, Meditap Ky. 
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Kuudennessa osiossa perehdyttiin digitaalisiin av-arkistoihin. Aiheita olivat valokuvan 

digitoinnin työn kulku, digitaalisen kuvan eri laatutasot ja tiedostokoot, kuntoraportti: 

Täyttöohjeet, vedosten, negatiivien ja esineiden käsittely: Ohjeet, säilytysmateriaalien 

hankintapaikkoja, magneettinen AV-aineisto, Suomen jazz- ja poparkisto, magneetti-

nauhat ja niiden pitkäaikaissäilytys, TAPE- Training for Audiovisual Preservation in Eu-

rope sekä av-aineiston luettelointi ja kuvailu. Asiantuntijoina toimivat FL Asko Mäkelä, 

Suomen valokuvataiteen museo, Digitaalinen valokuva-arkisto, FT Juha Henriksson, 

Suomen jazz- ja poparkisto ja Milla Roine & Sari Järn, Mikkelin AMK, ElkaD-projekti 

 

Osioissa seitsemän ja kahdeksan esiteltiin XML ja RDF arkistossa sekä Arkistoinnin tie-

tokantaratkaisut, hakutekniikat ja semanttinen web. Aiheina olivat tietokantojen tulevai-

suus arkistossa, tekstitiedon haku tietokannoista, Semantic Web ja tietokannat - perus-

teet ja käyttö arkistoissa. Asiantuntijoina toimivat Mårten Stenius, Kansallisarkisto, Ville 

Nahkuri, Profium Oy ja Paavo Jurvanen, Mikkelin ammattikorkeakoulu. 

 

Osio yhdeksän eli ”Arkistoinnin ja asianhallinnan seminaari” 25.5.2005 käsitteli asiakir-

jahallinnon tulevaisuutta, sähköisen arkistoinnin strategioita ja sähköistä asiointia, 

asianhallintajärjestelmiä, viranomaistoiminnan julkisuutta ja sähköistä asiointia. Asian-

tuntijoina toimivat Marjo Rita Valtonen, Tampereen yliopisto, Markku Mäenpää, Kansal-

lisarkisto ja Jukka Tuomela, Tampereen yliopisto. 

 

7.2 Sähköisen aineistonhallinnan ja arkistoinnin erikoistumisopinnot  
 

Mikkelin ammattikorkeakoulussa aloitettiin ”Sähköisen arkistoinnin ja aineistonhallinta” 

-erikoistumisopintojen (30 op) järjestäminen syksyllä 2005. Kokonaisuuteen on osallistu-

nut kolmisenkymmentä opiskelijaa eri puolilta Suomea. Koulutuksen suunnittelu ja to-

teutus järjestettiin yhteistyössä ElkaD-projektin henkilökunnan ja Mikkelin maakunta-

arkiston kanssa. Luennoimassa oli myös ulkopuolisia luennoitsijoita, mutta pääasialli-

sesti koulutus toteutettiin Mikkelin maakunta-arkiston ja Mikkelin ammattikorkeakou-

lun voimin. Koulutusosioiden suoritukset on voinut osiosta riippuen suorittaa verkko-

tentillä, esseillä tai harjoituksilla. 

 

Ensimmäinen osio käsitti arkistotoimen ja asiakirjahallinnon perusteet (9 op), joka oli 

jaettu kolmeen moduuliin. Ensimmäisen moduulin aiheina olivat asiakirjahallinnon ja 
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arkistotoimen asema tietohallinnossa 16. – 17.9.2005 (3 op). Moduulin tavoitteena oli si-

joittaa asiakirjahallinto ja arkistotoimi osaksi tietohallintoa ja kuvata tietohallinnon eri 

osa-alueiden väliset suhteet ja tehtävät sekä keskeiset käsitteet ja määritelmät. Moduuli 

toimii johdantona seuraaville opetusjaksoille. Tarkastelunäkökulma oli kokoava ja suun-

taviivat tarjoava. Keskeinen lähtökohta oli hyvän tiedonhallintatavan käsite.  

 

Toisen moduulin teema oli asiakirjahallinnon ja arkistonmuodostuksen suunnittelu 21. – 

22.10.2005 (3 op). Moduulin opetuksen tavoitteena oli osoittaa arkistonmuodostussuun-

nitelman ja muiden asiakirjallisten tiedon hallintavälineiden merkitys ja keskinäiset suh-

teet organisaation asiakirjahallinnossa. Moduulissa käytiin yksityiskohtaisesti läpi arkis-

tonmuodostussuunnitelman tietosisältö ja sen laatimisvaiheet luentojen ja harjoitusteh-

tävien avulla. 

 

Kolmannen moduulin teema oli asiakirjojen säilyvyyden ja käytettävyyden turvaaminen 

(3 op) 18.-19.11.2005. Moduulin tavoitteena oli osoittaa pitkään ja pysyvästi säilytettävien 

asiakirjojen asianmukaisen säilyttämisen ja käsittelyn hyödyllisyys sekä arkistonmuo-

dostajaorganisaation toiminnan rationaalisuuden että asiakirjallisten kulttuuriperinnön 

näkökulmasta. Moduulissa käytiin läpi asiakirjojen säilyvyyden ja käytettävyyden pas-

siivivaiheessa varmistavat toimenpiteet. Asiantuntijoina toimivat Mikkelin maakunta-

arkiston johtaja Tytti Voutilainen, ylitarkastaja Pentti Hiltunen sekä tutkijat Eino Parvi-

ainen ja Anne Hänninen.  

 

Toisen osion aiheena olivat sähköinen asiakirjahallinta ja -järjestelmät (5 op). Osion ope-

tuksen tavoitteena oli läpikäydä asiakirjahallinnan perusteita tietotekniikan näkökulmas-

ta sekä selventää keskeiset käsitteet ja määritelmät. Käytännön harjoituksina tutustuttiin 

Documentan Dynasty for SQL ja Triplanin Kuntatoimisto -asianhallintajärjestelmiin.  

Lisäksi käytiin läpu CASE Eläketurvakeskus, jonka mukana opiskelijalle tuli näkemys 

miten ja millä tavoin sähköinen asiakirjahallinta ja arkistointi tulee olemaan mukaan ko-

ko yrityksen tietoarkkitehtuurin ratkaisuja suunniteltaessa. 

 

Kolmannen osion aiheena olivat sähköinen aineistonhallinta ja digitointi (4 op). Osion 

opetuksen tavoitteena oli oppia sähköisen aineistohallinnan perusteet, tutustua keskei-

siin metatietostandardeihin sekä oppia ymmärtämään digitointiprosessi kokonaisuute-

na, johon kuuluu aineistonvalinta, formaatin valinta, sisällönkuvailun tarpeellisuus sekä 
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tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset. Digitointimoduulin opetuksen tavoitteena oli 

oppia digitoinnin perusteet, oppia käsittelemään digitoitua materiaalia sekä oppia käyt-

tämään erilaisia digitointilaitteita.  

 

Neljännen osion aiheena oli sähköinen arkistointiympäristö (4 op). 21. - 22.04.2006 ja 12. 

– 13.05.2006. Osion opetuksen tavoitteena oli läpikäydä sähköisen arkistoinnin periaat-

teet eli sähköisen arkistoinnin uhat ja mahdollisuudet, Mikkelin malli sähköisestä arkis-

tosta, Sähke-hankeen vaikutus ja CASE Yleisradion sähköiset arkistot. Laitteisto- ja pe-

rusohjelmistoratkaisut sekä semanttinen web ja tietokannat. Lisäksi tutustuttiin mitä 

sähköinen arkisto on käyttäjän näkökulmasta, digitaalisten lähteiden käyttö tutkimuk-

sessa ja mitä kunta-arkisto on paikallishistorian tutkijan näkökulmasta.  

 

Koulutuksen yhteydessä osallistujille jaettiin viisiportaisia (arvosteluasteikolla ”hyödy-

tön, lähes hyödytön, ei vaikutusta, hyödyllinen, erittäin hyödyllinen”) koulutuksenarvi-

ointilomakkeita, joissa kysyttiin osallistujien tyytyväisyyttä koulutuksen hyödyllisyyteen 

oman työn kannalta. Ensimmäisen osion koulutukseen osallistuneista 71.47 % koki kou-

lutuksen joko hyödyllisenä tai erittäin hyödyllisenä oman työnsä kannalta, toiseen osi-

oon osallistuneista 47.7 %, kolmanteen osioon osallistuneista 50.05 % ja neljännen osion 

ensimmäiseen koulutukseen osallistuneista 56.2 %. Neljännen osion toista koulutusjak-

soa ei ole tätä raporttia kirjoitettaessa vielä järjestetty (koulutusjakso järjestetään 12.-

13.5.2006). Palautteissa nousi myös esiin koulutuksen käytännönläheisyys positiivisena 

asiana. 

 

8 PROJEKTIN KONTAKTIT JA TIEDOTTAMINEN 

 
 
Projektin yhtenä tavoitteena oli rakentaa Mikkelin ammattikorkeakoulusta luotettava ja 

tunnettu arkistoinnin toimija ja samalla edesauttaa alueen arkisto- ja kirjastotoimijoiden 

keskittymän muotoutumista maan toiseksi merkittävimmäksi arkistokeskukseksi. Pro-

jektin näkyvyys kansallisissa ja kansainvälisissä arkistoalan seminaareissa, konferens-

seissa ja julkaisuissa oli tämän vuoksi ensiarvoisen tärkeää. Eri tapahtumien tarjoamat 

kontaktit olivat ja ovat edelleen tärkeitä kaupallista palvelutoimintaa ajatellen. Myös ar-

tikkeleiden julkaiseminen arkistoalan julkaisuissa tarjosi muille toimijoille erinomaisen 

kanavan tutustua ElkaD-projektiin ja sen toimintaan. 
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ElkaD-projekti osallistui lukuisiin seminaareihin ja konferensseihin niin Suomessa kuin 

ulkomaillakin projektin kuluessa. ElkaD-projektin esittely arkistoalan seminaareissa toi 

projektille ja Mikkelin ammattikorkeakoulun arkistopalvelukeskukselle paljon positiivis-

ta huomiota ja projekti sai varsin kiinnostuneen vastaanoton. Konferenssit ja seminaarit 

tarjosivat luonnollisesti projektille myös paljon hyödyllistä tietoa sähköisen arkistoinnin 

projekteista muualla sekä ajankohtaisinta tietoa uusimmista menetelmistä. Lisäksi semi-

naareissa hankittiin arvokkaita kontakteja suomalaisiin ja ulkomaalaisiin arkistoihin, joi-

den merkitys tulee vain kasvamaan projektin jälkeen.  

 

Projektin yhteydessä julkaistiin myös artikkelikokoelma ”ElkaD – Puheenvuoroja säh-

köiseen arkistointiin” Mikkelin ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa A: Tutkimuksia ja 

raportteja. Artikkelikokoelmasta löytyy artikkeleita mm. ElkaD-projektiin, Yleisradion 

sähköiseen arkistointiin ja yleensä sähköiseen arkistointiin liittyen. Osoitteesta 

www.mikpoli.fi löytyy projektin verkkojulkaisu, minkä lisäksi projektista on koottu tä-

mä loppuraportti. 

 

8.1 Seminaarit 
 
ElkaD-projekti on ollut koko toimintansa ajan aktiivisesti osallisena EU:n Culture 2000 -

ohjelman rahoittamassa TAPE – Training for Audiovisual Preservation in Europe -

projektissa projektin virallisena yhteistyökumppanina. ElkaD on osallistunut toimintaan 

ja seminaareihin Suomessa järjestäen mm. luentoja useissa eri TAPE -seminaareissa liit-

tyen sähköiseen arkistointiin ja digitoinnin menetelmiin ElkaD-projektissa.  

 

Kesäkuussa 2004 av-asiantuntija Markus Pulkkinen osallistui Lontoossa järjestettävään 

Audio Engeneering Societyn (AES) Metadata for Audio -seminaariin. Lähes samaan ai-

kaan johtaja Matti Lakio ja tutkija Jarmo Luoma-aho Elkasta kävivät tutustumassa Sak-

sassa IHK Münsterin digitaaliseen arkistoon ja arkiston toimintaan. Tutustumisen aikana 

saatiin varsin hyvä kuva IHK Münsterin sähköisestä arkistosta ja sen kokoonpanosta. 

 

Projektijohtaja Ilkka Liljander ja projektipäällikkö Osmo Palonen osallistuivat elokuussa 

2004 kansainvälisen arkistoalan järjestön International Council on Archives’in (ICA) jär-

jestämään konferenssiin Wienissä. Konferenssissa käsiteltiin mm. tietojärjestelmien hal-
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lintaa, metatietosisältöjä ja standardeja sekä arkiston merkitystä digitaaliaikana. Konfe-

renssi osoittautui merkittäväksi myös siellä luotujen kansainvälisten kontaktien osalta. 

Marraskuussa 2004 Jarmo Luoma-aho kävi luennoimassa Arkistoyhdistyksen syyspäivil-

lä aiheesta ”ElkaD-projekti - yhteistyötä eri toimijoiden välillä”. 

 

Lisäksi ElkaD on osallistunut kansainvälisen The Society for Imaging Science and Tech-

nology -järjestön arkistoalan konferensseihin. Vuoden 2004 konferenssiin San Antonios-

sa osallistui projektipäällikkö Osmo Palonen.  Vuoden 2005 konferenssiin Washington 

DC:ssä osallistui projektijohtaja Ilkka Liljander. Konferenssissa esiteltiin myös Interacti-

ve Spotlight Presentations -osiossa ElkaD-projektin kaksi posteria. Osmo Palosen ”Ar-

chiving City Goes Digital” ja Sari Järnin, Jani Salmisen ja Milla Roineen ”Metadata struc-

tures in the ElkaD project” saivat Liljanderin mukaan varsin positiivisen ja erittäin kiin-

nostuneen vastaanoton tapahtumassa. IS&T konferensseista on yleisesti ottaen saatu pal-

jon ajankohtaista tietoa ja näkemystä sähköiseen arkistointiin ja samalla myös kansainvä-

listä näkyvyyttä projektille. 

 

8.2 Julkaistut artikkelit 
 
Sekä projektin henkilökunta että Elkan johtaja Matti Lakio ja tutkija Jarmo Luoma-aho 

ovat julkaisseet lukuisia artikkeleita ElkaD-projektiin liittyen. Lukuisia artikkeleita on 

ilmestynyt Liikearkistoyhdistyksen neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä lehdessä Failissa, 

joista mainittakoon Elkan johtaja Matti Lakion artikkeli ”ElkaD-projekti käynnistynyt 

Mikkelissä” (Faili 2/2004) ja projektipäällikkö Osmo Palosen artikkeli ”Arkiston on olta-

va IT-riippumaton” (Faili 4/2004). Tekniikan Waiheita -lehden numerossa 4/2004 jul-

kaistiin Osmo Palosen ja Jarmo Luoma-ahon artikkeli ”ELKA:sta myös digitaaliarkisto”. 

Lisäksi artikkeleita on julkaistu arkistolaitoksen julkaisemassa Arkistoviestissä, jossa jul-

kaistiin mm. projektityöntekijä Jani Salmisen artikkeli ”Kokemuksia audiovisuaalisen 

aineiston arkistoinnista ElkaD-projektissa” (Arkistoviesti 3/2005). 

 
9 SÄHKÖISEN ARKISTOINNIN KESKUS – PROJEKTIN VAIKUTUKSET 

 

 
Kuten tämän raportin johdannossa on todettu, projektin pääasialliset vaikutukset ovat 

luonteeltaan pitkän aikavälin vaikutuksia, joita on projektin vasta päätyttyä vaikea arvi-
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oida. Kuitenkin sähköisen arkistotoiminnan ja -koulutuksen vaikutuksia voidaan jo osit-

tain arvioida saadun palautteen ja arvioinnin tuloksena.  

 

Tässä yhteydessä on esitelty myös projektissa yhteistyössä Elkan kanssa kehiteltyä aja-

tusta virtuaalisesta tutkijanhuoneesta, joka tällä hetkellä ei ole lainsäädännön puitteissa 

mahdollinen, mutta joka toivottavasti tulevaisuudessa palvelee arkistojen asiakkaita en-

tistä joustavampana ja asiakasystävällisempänä ratkaisuna. 

 

9.1 Sähköisen arkistoinnin koulutus Mikkelin ammattikorkeakoulussa 
 

Tähän mennessä Mikkelin ammattikorkeakoulussa järjestettyjen erikoistumisopintojen 

voi katsoa sujuneen hyvin. Pääasiallisesti vähintään puolet koulutukseen osallistuneista 

on arvioinut koulutuksen joko hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi oman työnsä kan-

nalta, mikä omalta osaltaan kertoo koulutuksen ajankohtaisuudesta ja tarpeellisuudesta. 

Koulutusta jatketaan ja kehittään edelleen myös projektin päätyttyä syksyllä 2006. 

 

Järjestetyn erikoistumisopintojen lisäksi Opetusministeriö myönsi maaliskuussa 2006 

Mikkelin ammattikorkeakoululle ”Sähköinen asiointi ja arkistointi” -nimikkeellä ylem-

män AMK-jatkotutkinnon järjestämisoikeuden. Mikkelin ammattikorkeakoulun voi näin 

ollen katsoa vakiinnuttaneen asemansa vahvana arkisto-osaamisen yksikkönä myös tu-

levaisuudessa. Koulutuksen myöntäminen on osoitus onnistuneesta pohjatyöstä ja tä-

män työn vaikutukset on nyt huomattu myös Mikkelin ulkopuolella. 

 

Koulutuksen keskeinen merkitys projektin tulosten kannalta korostuu entisestään, sillä 

koulutuksen kautta pystytään takaamaan projektien avulla hankitun sähköisen arkis-

toinnin osaamisen ja tiedon vahvistuminen uusien osaajien kautta. Samalla sähköisen 

arkistoinnin tietotaitoa päätyy jatkuvasti myös muiden organisaatioiden hyväksi. 

 

9.2 Mikkelin ammattikorkeakoulu – luotettava sähköisen arkistoinnin 
toimija 
 
Opetusministeriön asettama kansainvälinen arviointityöryhmä suoritti 2005 -2006 Arkis-

tolaitoksen arvioinnin, jonka tulokset julkaistiin alkuvuodesta 2006 Opetusministeriön 

julkaisussa ”International Evaluation of the National Archives Service of Finland”. Arvi-

oinnin toteuttivat Iso-Britannian kansallisarkiston pääjohtaja emerita Sarah Tyacke (pj.), 
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professorit Erik Ketelaar (Amsterdamin yliopisto, Hollanti) ja John Herstad (Norjan kan-

sallisarkisto) sihteerinään tohtori David Leitch (Iso-Britannian kansallisarkisto). Arvi-

oinnin yhteydessä työryhmä tutustui myös Mikkelin ammattikorkeakoulun sähköiseen 

arkistotoimintaan joulukuussa 2005. 

 

Luvussa 8.3 Other Trusted Digital Repositories (Muut luotettavat sähköiset arkistot), kä-

sitellään muita arkistoja (joita on esimerkiksi korkeakoulusektorilla), jotka pystyisivät 

teknisesti ja laillisesti vastaanottamaan Arkistolaitoksen pysyvään säilytykseen valitse-

mia, kansallisesti merkittäviä sähköisiä asiakirjoja. Työryhmä vieraili ainoastaan yhdessä 

tällaisessa arkistossa, Mikkelin ammattikorkeakoulussa.  

 

Työryhmän mukaan Mikkelin ammattikorkeakoulu pystyy tarjoamaan Arkistolaitoksel-

le luotettavan vaihtoehdon julkisen sektorin jo olemassa olevien eri formaatteihin tallen-

nettujen laajojen sähköisten arkistojen säilytykseen, joko pitkäaikaisesti tai pysyvästi. 

Mikkelin ammattikorkeakoulun sähköinen arkisto voisi siis toimia rinnan Arkistolaitok-

sen omien sähköisen arkistoinnin suunnitelmien kanssa. 

 

Toisaalta samaisessa luvussa todetaan, ettei sähköinen arkistointi ole korkeakoulujen 

ydinosaamista, jolloin niiden arkistotoiminta ei välttämättä ole turvattua pitkällä aikavä-

lillä. Toisin sanoen, Mikkelin ammattikorkeakoulun kaltaiset toimijat voivat ratkaista 

osan välittömistä teknisistä ja taloudellisista rasitteista, mutta Arkistolaitoksella itsellään 

tulisi olla riittävästi kapasiteettia turvatakseen pitkällä aikavälillä julkisten asiakirjojen 

turvallisen säilytyksen. 

 

Lisäksi luvussa 11 Professional Training and Education mainitaan Mikkelin ammattikor-

keakoulun täydennyskoulutusohjelma sähköisestä arkistoinnista sekä suunnitelmat 

ylemmän amk-tutkinnon perustamista IT-alalle sähköiseen arkistointiin, säilyttämisen ja 

asiakirjahallintoon liittyen. 

 

Raportin viittaukset Mikkelin ammattikorkeakoulun toimintaan ovat tärkeä todiste Mik-

kelin ammattikorkeakoulun osaamisesta sähköisen arkistoinnin alalla. Tämä antaa hyvät 

edellytykset toiminnan jatkokehittämiselle yhteistyössä Arkistolaitoksen ja muiden toi-

mijoiden kanssa. 
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9.3 Virtuaalinen tutkijanhuone 
 
Sähköiset palvelut yleistyvät jatkuvasti yhteiskunnan eri osa-alueilla ja kansalaiset suo-

rastaan odottavat niiden olemassa oloa. Myös arkistojen olisi hyvä varautua kehittämään 

sähköisiä palvelujaan yhä monipuolisemmiksi. Sähköisten aineistojen yleistyessä myös 

arkistoissa tulisi sähköisiin tutkijapalveluihin kiinnittää huomiota nykyistä enemmän. 

Tässä esitellyn mallin kehittely on luonnollisesti vielä alkuvaiheessaan, mutta sellaise-

naankin se on esittelemisen arvoinen.  

 

Tällä hetkellä esimerkiksi Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston aarteisiin perehty-

vällä tutkijalla on käytettävissään tietokantamuotoisena (Elma) arkiston viitetiedot. Kun 

tutkija on perehtynyt viitetietoihin, tehnyt tutkimussuunnitelman ja suunnistanut kohti 

Mikkeliä autoillen tai vaihtoehtoisesti julkisilla kulkuneuvoilla, hän allekirjoittaa tutkija-

sopimuksen arkistossa ja saa haluamansa alkuperäislähteet käyttöönsä fyysiseen tutki-

janhuoneeseen. 

 

Mikkelin ammattikorkeakoulussa kehitellyn ajatuksen mukaan sähköinen (digitoitu tai 

sähköisenä vastaanotettu) aineisto olisi tutkijan saatavilla virtuaalisen tutkijanhuoneen 

kautta, jolloin tutkijan ei tarvitsisi jättää omaa työhuonettaan ja samalla säästyisi niin ai-

kaa, rahaa kuin luonnonvarojakin.  

 

Virtuaalisessa tutkijanhuoneessa tutkija kirjautuu sähköiseen arkistoon, rekisteröityy 

käyttäjäksi ja allekirjoittaa tutkijasopimuksen (edellyttää esimerkiksi sähköisen henkilö-

kortin tai matkapuhelimen välityksellä tapahtuvan tunnistamisen käyttöä). Aineisto on 

arkistossa metatietojen avulla luokiteltu julkiseksi, käyttörajoituksen alaiseksi tai salai-

seksi, jolloin tutkija pääsee käsiksi vain sellaiseen aineistoon, johon hänen käyttäjäprofii-

linsa (Elkan määrittämä) antaa luvan. Tutkija voisi siis selata tietokantaa entisenlaisesti ja 

löytäessään haluamansa ladata aineiston omalle koneelleen joko ilmaiseksi tai kohtuul-

lista korvausta vastaan. 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 
ElkaD-projektissa onnistuttiin toteuttamaan suunnitellut sähköisen arkistoinnin mene-

telmät. Tuloksena Yleisradio Oy:lle tuotettiin kaksi toimivaa palvelua, samoin UPM 

Kymmene sai toimivan sähköisen valokuva-arkiston. Yhteistyössä Suomen Elinkei-

noelämän Keskusarkiston kanssa kehitettiin toimivat digitointimenetelmät niin audio- 

kuin videomateriaalillekin, tiedostomuotoisten arkistokappaleiden säilytysmenetelmä, 

sekä monipuolinen haku- ja hallinnointipalvelu tallennetulle aineistolle. Tämä vaati pit-

källistä suunnittelua, etenkin vaadittavien metatietomääritysten osalta, mutta tavoitteis-

sa onnistuttiin yli odotusten.  

 

Projektin aikana digitoitiin ennakkoon valittu av-aineisto, minkä lisäksi sitä myös ku-

vailtiin noin. 15 % kokonaismäärästä. Osalle testattavana olleista formaateista ei löydetty 

suurien määrien digitointiin sopivia digitointimenetelmiä, mutta päätavoitteena olleen 

liikkuvan kuvan ja äänen digitointiin saatiin kehitettyä arkistokelpoiset digitointimene-

telmät.  

 

Osa aineistosta oli jo varsin hälyttävässä kunnossa ja näiden osalta projekti tuli viimei-

seen mahdolliseen ajankohtaan. Projektin käytössä ollut av-aineisto on ollut viimeiset 

vuodet Elkan erittäin laadukkaissa, av-materiaalille tarkoitetuissa säilytystiloissa, mistä 

huolimatta osa aineistosta oli jo tuhoutumassa hyvää vauhtia. Kuinka paljon muualla 

säilytettävää kulttuurisesti ainutlaatuista materiaalia onkaan siis paraikaa tuhoutumas-

sa? 

 

Projektissa luotujen menetelmien täydennettävyys ja muunneltavuus antaa mahdolli-

suuden jatkossa palvella yhä laajempaa käyttäjäkuntaa, jolloin projektin tuloksista saa-

tava hyöty palvelee jatkuvasti kasvavaa joukkoa. Sähköisen arkistoinnin ja digitoinnin 

palveluja tarvitsevien määrä tulee kasvamaan myös yksityisellä sektorilla, mihin tarpee-

seen Mikkelin ammattikorkeakoulu ja sen yhteistyökumppanit tulevat vastaamaan myös 

tulevaisuudessa.  

 

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto on omalta osaltaan sitoutunut jatkamaan toi-

mintaa sähköisen arkistoinnin ja digitoinnin parissa, toiminnan laajuus tosin riippuu 
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luonnollisesti rahoituksen määrästä. Rahoituksen projekti- ja kertaluontoisuus onkin yk-

si digitoinnin ja sähköisen arkistotoiminnan jatkuvuuden turvaamisen ongelmakohdista.  

 

Projekti on toteuttanut johdonmukaisesti EU:n Itä-Suomen Tavoite 1-ohjelman koulu-

tuksen ja osaamispääoman kehittämisen painopisteitä. Ohjelman linjausten mukaan 

korkeatasoisen osaamisen vahvistaminen ja osaamiskeskittymät luovat uusia työpaikko-

ja ja lisäävät ”osaamisen kriittistä massaa”.  

 

Sähköisen arkistoinnin ja digitoinnin osaamisen keskittäminen Mikkelin seudulle tulee 

vahvistamaan alueen koulutuksellista ja tutkimuksellista kenttää ja luomaan uusia työ-

paikkoja. Lisäksi annettu koulutus vahvistaa alueen arkisto-osaajien sähköisen arkis-

toinnin osaamista ja tuottaa kasvavan alan tarpeisiin ammattitaitoista ja osaavaa henki-

lökuntaa. Korkeatasoinen ja erikoistunut sähköisen arkistoinnin koulutus ja tutkimus 

Mikkelin ammattikorkeakoulussa vahvistaa näin ollen oleellisesti koko alueen kehitystä. 
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